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Grafikelemente

Grafikelement vom Bones Logo
Das Punkte-Bildelement vom Bones
Logo kann auch als grafisches Element
eingesetzt werden. Bilder und Grafiken
sollen aber nie gemischt werden. Die
Grafiken sollen nur in den definierten
Farben und eingesetzt werden.
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Inledning.
Til lykke med din Milestone 212, og velkommen til Milestone-familien. Med M212 har du 
anskaffet en intelligent bogafspiller, som åbner en verden med mange digitale lydbøger for 
dig. M212 er enkel i sin betjening og giver dig glæde ved læsning allerede fra første 
øjeblik. Det rubinrøde design fanger blikket, og størrelsen i kreditkort-format svarer til de 
andre produkter i Milestone-serien. Således er M212 let at transportere, og dette kan også 
siges om dens udskiftelige hukommelseskort. Kortenes enorme kapacitet gør det muligt 
for dig, at gemme alle dine bøger på dem. Med M212 har du altid dit lille bibliotek hos dig, 
uanset hvor du befinder dig. – Held og lykke med at komme i gang med din Milestone 212.

! ! ! ! ! ! ! ! ! www.bones.ch
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1. Produktoversigt

I dette kapitel finder du en beskrivelse af tastaturet, tilslutningerne, samt den taktile 
udformning af M212. 

1.1. Layout (i billedform)

1.2. Layout (i tekstform)

1.2.1. Overside
På oversiden finder du 5 taster. En stor tast i midten omgivet af 4 taster i korsform. 
Midtertasten genkendes ikke kun grundet dens centrale beliggenhed, men også på dens 
glatte fordybning. Tastens navn er Play. 
Lad os nu se på tasterne rundt om Play-tasten. Tasten under Play har samme størrelse, 
men er taktilt markeret med X. Tastens navn er Mode. 
Endnu længere nede kan du mærke de små åbninger over højttaleren. Tilbage til tasterne 
igen. Til venstre for Play er Venstre Pile-tast. Modsat finder du til højre for Play, Højre Pile-
tast. De tilsvarende pile på disse taster er taktilt følbare. 
Den sidste tast på oversiden er Rec-tasten oven over Play-tasten. Rec-Tasten er taktilt 
mærket med en ring.
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De 4 taster omkring Play anvendes bl.a. som navigationskors.Højre Pile-tast til højre, Rec-
tasten opad, Venstre Pile-tast til venstre og mode-tasten nedad. 
Øverst til venstre for tastaturet finder du en lille fordybning over den røde lysdiode (LED). 

1.2.2. Øverste smalside
På venstre side finder du Select-tasten. Denne tast er lille og rund og kikker lidt op over 
apparatet. I midten af den smalle overside er en aflang åbning, som er mini-USB-
tilslutningen. V.hj.a. det medfølgende USB-kabel kan du tilslutte M212 til en PC. Samtidig 
er det også forbindelsen til den medfølgende lader.
Til højre for USB-tilslutningen er bøsningen til eksterne mikrofoner.

1.2.3. Nedeste smalside
Her er tilslutningsbøsningen til en hovedtelefon. Tilsluttes her en hovedtelefon, slukkes 
den indbyggede højttaler automatisk.

1.2.4. Højre smalside
Her finder du en aflang åbning til et SD hukommelseskort.

1.3. Tilslutningernes anvendelse

1.3.1. Ladeproces
Sæt den medfølgende lader i en stikkontakt og tilslut ladekablets anden ende til mini-USB-
tilslutningen i midten på den øverste smalside. Når forbindelsen er korrekt etableret, hører 
du en dyb bip-tone, og LED begynder at blinke hvert 3. sekund. Opladningstiden er 
maksimalt 3 timer. Ladetilstanden kan du på et hvert tidspunkt kontrollere v.hj.a. info-
service. M212 siger bl. andre informationer ladetilstanden. Læs mere i afsnittet info-
service.
Bemærk: M212 lader også, hvis den via et USB-kabel er tilsluttet til en tændt computer.
M212 anvender en stærk litium polymer akkumulator, som tillader en spilletid på over 15 
timer (gælder ved aflytning af bøger over hovedtelefoner, ved normalhastighed og med 
almindelig lydstyrke).
Bemærk: Anvendelse af den indbyggede højttaler kræver mere energi. Det gælder også 
ved høje afspilningshastigheder, høj lydstyrke og afspilning af tekstfiler. Således afkortes i 
disse tilfælde spilletiden pr. opladning.

1.3.2. Tilslut en hovedtelefon
Ønsker du ikke at lytte til din M212 over den indbyggede højttaler, kan du til højre på den 
nederste smalside tilslutte hovedtelefoner eller ørehængere i stereo og mono v.hj.a. et 3,5 
mm jackstik. Den indbyggede højttaler slukkes automatisk. 

1.3.3. USB-forbindelse til din computer
Du kan tilslutte din M212 til en PC. Forbindelsen er  USB-2-standard, som tillader 
datakopiering fra og til din M212 med høj hastighed. En stor fordel, når du senere f.eks. vil 
overføre lydbøger fra en CD til SD-kortet i M212. Når USB-forbindelsen er korrekt 
etableret, siger M212 ”tilslutningen aktiveret”. 
Bemærk: Din M212 skal være tændt før du tilslutter den til PC.
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1.3.4. Tilslutning af eksterne mikrofoner
Til højre på den øverste smalside kan du tilslutte en ekstern mikrofon v.hj.a. et 3,5 mm 
jack-stik. Mikrofonen forsynes med spænding fra M212, og er således ikke afhængig af en 
forstærker. 

1.3.5. SD-hukommelseskort
På højre smalside er en aflang åbning til SD-kortet. Skub kortet ind. smalsiden med det 
skrå hjørne for neden skal ind i apparatet først. Kortet skubbes næsten helt ind, mens du 
for de sidste ca. 5 mm skal overvinde en let fjedermodstand. Tryk forsigtigt kortet ind, til 
det låses med et klik. Er M212 tændt, høres et 2-tonesignal (dyb-høj). Når du vil tage 
kortet ud igen, skal du først trykke det ind i apparatet, så låsen åbnes med et klik. Derefter 
kan kortet trækkes ud, uden der skal overvindes en modstand. SD-hukommelseskort kan 
fås i forskellige størrelser og fabrikater. Vi anbefaler, at du anvender SD-kort fra SanDisk, 
Kingston, Transcend eller Toshiba. 
Bemærk: Har du problemer med at skubbe kortet ind, så kontroller om det vender rigtigt.

2. Almindelig betjening

I dette kapitel omtales almindelige tastaturkommandoer og tilhørende funktioner, som du 
kan bruge i alle anvendelsesområder (læsning af bøger, optagelse og afspilning af 
stemmenotater, samt afspilning af lydfiler) på M212.

2.1. Tænd/sluk – stand by-modus

M212 har ingen tænd/sluk-knap. Du tænder med Play-tasten. Bruger du den ikke i 10 min, 
går den automatisk tilbage i stand by-modus for at spare på strømforbruget.
Bemærk: M212 slukker ikke, hvis den er sluttet til strøm via laderen eller til en PC, som er 
tændt. Når du tænder med Play-tasten, starter M212 altid i den funktion, som du var i gang 
med, inden den slukkede sig selv.
Hvis du ikke kan aktivere M212 med Play, så undersøg følgende 3 fejlmuligheder:
Tastaturet er låst, lydstyrkeindstilling er på 0, eller akkumulator er ikke opladet.

2.2. Tastaturlås

Tastaturet låses på flg. Måde: Tryk og hold Mode-tasten, og tryk samtidig på Rec-tasten. 
M212 siger: ”tastatur låst”. Herefter er det ikke muligt at aktivere andre funktioner.
Med samme tastekombination kan du åbne tastaturet igen. M212 siger: ”Tastatur aktivt”.

2.3. Lydstyrkeregulering
Lydstyrken forøges, når du trykker og holder Mode-tasten nede og samtidig trykker flere 
gange på Højre Pile-tast. Med Mode- og Venstre Pile-tast reduceres lydstyrken, som kan 
reguleres i 16 trin.
Skifter du lydstyrke, mens du afspiller f.eks. en bog, ændres lydstyrken blot, men når 
M212 er i pause-tilstand, siger den henholdsvis: ”lydstyrke op” eller ”lydstyrke ned”, hver 
gang du skifter med et trin, og når du har opnået det højeste trin, tilføjes også en dyb bip-
tone.
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2.4. Afspilningshastighed
Ved at holde Select-tasten nede og samtidig trykke Højre- eller Venstre Pile-tast kort ned 
skifter du afspilningshastigheden henholdsvis op eller ned. Hastigheden kan forøges op til 
200% eller reduceres til 50%. Den originale afspilningshastighed (100%) markeres 
desuden med en dyb bip-tone.

2.5. Skift anvendelsesområde
Med Select-tasten kan du skifte i mellem: ”Bøger”, ”Stemmenotat” og ”Audio”.

2.6. Informationsservice
Tryk og hold Mode-tasten i mindst 1,5 sekunder for at starte informationsmeddelelserne. 
Tryk Select-tasten for at stoppe, eller vent, til du har hørt alle informationsmeddelelser. 

2.6.1. Information vedr. bøger
I anvendelsesområde bøger får du følgende infos: 
• Position på det sted 
• hvor du befinder dig i bogen 
• bogens titel 
• batteriets ladetilstand 
• hukommelsesstatus 
• softwareversion 
• serie-nummer.

2.6.2. Information vedr. stemmenotater 
I anvendelsesområde stemmemeddelelser får du følgende meddelelser: 
• Navn og mappenavn på den aktuelle stemmemeddelelse
• batteriets ladetilstand, 
• hukommelsesstatus
• oplysninger om mulighed for databackup
• softwareversion
• serie-nummer.

2.6.3. Information vedr. audio
I anvendelsesområde audio få du følgendemeddelelser: 
• Navn og placering af den aktuelle fil
• batteriets ladetilstand
• hukommelsesstatus
• softwareversion 
• serie-nummer.
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2.7. Oversigt over tastaturkommandoer

Funktion Tastetryk Lydsignal

Aktivering fra stand by-
tilstand

“Play” Startmelodi og annoncering af 
anvendelsesområde

Valg anvendelsesområde “Select” Annoncering af 
anvendelsesområde

Lydstyrke op “Mode” + “Højre Pil” ”lydstyrke op” (i pause)
Lydstyrke ned “Mode” + “Venstre Pil” ”lydstyrke ned” (i pause)

Ændring af 
afspilningshastighed 
(under afspilning)

“Select” + “Højre Pil ” el 
“Venstre Pil”

-

Aktivering af tastaturlås “Mode” + “Rec” ”tastatur låst” eller ”tastatur låst op”
Start info-service Tryk og hold Mode i 1,5 

sek.
Info til anvendelsesområde læses 
op

Stop info-service “Select” Informationerne stopper

2.8. Databehandling via computer

Før du kan afspille musik eller lydbbøger på M212, skal du kopiere de respektive filer over 
på hukommelseskortet. Tilslut M212 v.hj.a. det medfølgende USB-kabel til en computer 
(Hvordan du skal gøre det, kan du læse i afsnittet USB-forbindelse til computer.). Har du et 
SD-kort i din M212, vil det vise sig i mappestrukturen på din PC, som ”flytbar disk” 
sammen med drivbogstavet.
Bemærk: Hvis kortet har et navn (label), vises dette navn sammen med drivbogstavet på 
computeren. Lydbøger og tekst- og lydfiler kan du nu kopiere til dette driv. Efter 
kopieringen skal du lukke SD-kortet på PC, som du f.eks. vil gøre det med et USB-stik.

2.8.1. Overfør en lydbog (DAISY) til kortet
Digitale lydbøger består af flere, ofte mange filer. Disse skal være samlet i én mappe.
Bemærk: Der må kun være én bog i en mappe, ellers kan du selv bestemme placeringen 
af denne mappe på kortet.

2.8.2. Kopiering af lyd- og tekstfiler til SD-kortet
Du må selv bestemme, hvor på kortet du placerer lyd- eller tekstfiler. Du kan anbringe dem 
i kortets rod eller i mapper, som du har oprettet (f.eks. mappe ”tekstfiler” og mappe 
”musikfiler”). Du må ikke kopiere lyd- og tekstfiler til mapper, som indeholder lydbøger (se 
forrige underafsnit).
M212 kan i Audio-området afspille lydfiler i formaterne: MP3, AAC, WMA og WAV. 
Desuden oplæses tekstfiler i format: TXT. Disse filer kan kopieres umiddelbart til SD-
kortet. Derimod skal filerne fra f.eks. en kommerciel musik-CD konverteres til et af de 
nævnte lydfilformater. Til dette formål kan du evt. bruge programmerne Windows Media 
Player eller CDex. 
Hvis du ønsker en mappestruktur på dit kort, skal du v.hj.a. en computer selv oprette disse 
mapper og undermapper. F.eks. kan du oprette mapperne musik, tekstfiler, 
kursusmateriale og bøger. I mappen musik opretter du mapperne klassisk og 
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underholdning. I mappen kursusmateriale, undermapperne tekstbehandling og internet, 
som igen får under-undermapperne almindelige hjemmesider og netbank… Nu kan du 
fordele diverse lydfiler til de respektive mapper.
Når du befinder dig i audioområdet, oplæser M212 mappe- og filnavnene, så du kan finde 
dine filer igen, når du har brug for dem.
Bemærk: Beskyttede og/eller licenserede data som f.eks. musik, du har hentet/købt på 
internettet, kan ikke afspilles på M212.

2.8.3. Sletning af filer v.hj.a. computer
Udover de almindelige slettefunktioner på M212, kan du også slette filer og mapper fra en 
tilsluttet computer.
Bemærk: Sletter du fra en MAC-computer, skal du huske, at du efterfølgende også sletter 
”papirkurven”, ellers optager de slettede filer i papirkurven stadigvæk hukommelsesplads.

3. Bøger

I anvendelsesområde bøger, afspiller M212 DAISY-bøger. Til forskel for afspilning af 
almindelige lydfiler, som også kan indeholde bøger, er de udvidede navigationsmuligheder. 
Disse tillader, at du frit kan bevæge dig i bogen. Følgende dataformater kan afspilles: 

Format Beskrivelse

DAISY 2.02 Digital Accessible Information System (2.generation). Format, som 
tillader en omfattende strukturering af lydbøger. Se ellers på
www.daisy.org.

Audible AA 
& AAX

Audible.com er en populær internetudbyder af indtalt audio 
underholdning, information og uddannelsesprogrammering.

NLS National Library Service,særlig format, som anvendes i USA til et stort 
udbud af lydbøger.

3.1. Afspil en bog
Tryk på Select-tasten gentagende gange, indtil du er i funktionsområde Bøger.
For at starte bogen, tryk på Play-tasten. Tryk Play igen, for at komme i pause.

3.2. Navigere i en bog

Visse bøger (f.eks. opslagsbøger eller tidsskrifter) læser man sjældent fra ende til anden. I 
stedet kan man navigere (bladre) i en bog. Navigationsmulighedernes omfang afhænger 
af bogen, og du kan finde mulighederne til den aktuelle bog ved at trykke på Rec- eller 
Mode-tasten. Således kan du bevæge dig henholdsvis op eller ned i listen med de aktuelle 
navigationsmuligheder. Har du fundet f.eks. ”frasehop”, kan du med Pile-tasterne springe 
henholdsvis en frase frem eller tilbage (Højre Pile-tast = frem, Venstre Pile-tast=tilbage).
Bemærk: De fleste lydbøger anvender ikke alle navigationsmuligheder. F.eks. er mange 
romaner ikke markeret med sidetal, hvilket man så heller ikke har mulighed for at navigere 
efter. Mulighederne afhænger af, hvordan bogen er tilrettelagt som lydbog. 
I den følgende liste finder du samtlige navigationsmuligheder: 

6/14

http://www.daisy.org
http://www.daisy.org


Navigations-
mulighed

Beskrivelse

Frasehop Med piletasterne kan du hoppe til begyndelsen af den næste eller 
den aktuelle frase. For at komme til forrige frase, skal du trykke 
Venstre Pil 2 gange. En frase er den mindste 
navigationsmulighed. Dens længde svarer almindeligvis til en 
sætning i teksten. Men især ved digitale lydbøger, som er 
konverteret fra kassettebånd, kan man ofte finde ekstremt lange 
fraser.

Tidshop Med tryk på Pile-tasterne kan du hoppe henholdsvis 2 min. Frem 
eller tilbage i teksten.

Start på bogen/slut 
på bogen

Med Pile-tasterne kan du springe henholdsvis til begyndelsen eller 
slutningen af bogen.

Bogmærke Med Pile-tasterne kan du springe fra bogmærke til bogmærke i 
begge retninger.

Boghylde Med Pile-tasterne kan du skifte mellem de bøger, som er på 
kortet.

Dvæle til/fra Aktiveres eller deaktiveres med Pile-tasterne. (I aktiv tilstand 
slukker M212 efter den forudbestemte tid.)

Indstil dvæletid Brug Pile-tasterne til at indstille dvæletiden.
Sidehop Med Venstre Piletast kan du hoppe til begyndelsen af den aktuelle 

side, med højre til den næste side. Med 2 gange Venstre Pil 
kommer du til forrige side.
Du kan også springe til en bestemt side: Tryk og hold Select + 
Venstre Pil, Play eller Højre Pil. Således ved f.eks. tallet 132: Brug 
Venstre Pil til 1-tallet, Play til 3-tallet og Højre Pil til 2-tallet. Slip 
Select, når du har indstillet sidetal.

1. niveau (kapitel) Hop med Pile-tasterne fra kapitel til kapitel.
2. niveau (1. 
underkapitel)

Spring med Piletasterne fra 1. underafsnit til underafsnit. F.eks. fra 
afsnit 2.4 til 2.5.

3. niveau Spring f.eks. fra afsnit 3.1.2 til 3.1.3.
4. niveau Spring mellem afsnittene på det 4. niveau. F.eks. fra 3.1.2.1 til 

3.1.2.2.
Fodnote Spring til forrige/næste fodnote. Anvendes sjældent.
Marginalnote (note 
anbragt i bogens 
margin)

Spring til forrige/næste marginalnote med Pile-tasterne.
(Anvendes sjældent)

3.3. Vælg en bog
Hvis du har 2 eller flere bøger på dit SD-kort, kan du under ”Boghylde” vælge en bog. Med 
Rec eller Mode i arbejdsområde Bøger skal du finde funktionen Boghylde. Tryk Pile-
tasterne for at finde bogen.
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Bemærk: Der vises kun bøger i DAISY-format.
Bogen startes med Play. Herefter skifter M212 automatisk til funktionen ”frasehop”. Tryk 
højre pil for at hoppe til næste sætning (frase).

3.4. Opret og slet et bogmærke
Sæt et bogmærke: Tryk og hold Rec i 2 sekunder. M212 kvitterer med: ”Bogmærke sat” 
sammen med bogmærkets løbenummer.
Du kan sætte et bogmærke, mens du lytter til bogen, men også i pausetilstand. – 
Bogmærker gemmes sammen med bogen på SD-hukommelseskortet. Det giver den 
fordel, at du også finder de rigtige bogmærker til bogen, hvis f.eks. du afspiller kortet på en 
anden Milestone. Du kan sætte op til 120 bogmærker pr. bog.
Find dine bogmærker: Gå til funktion bogmærker med Mode eller Rec. Med Pile-tasterne 
kan du nu hoppe fra bogmærke til bogmærke. M212 finder bogmærkerne i den 
rækkefølge, hvori de findes i bogen, ikke efter det tidspunkt, de blev sat.
Slet et bogmærke: Tryk og hold Mode og tryk samtidig kort på Play.

3.5. Oversigt over tastaturkommandoer i bøger

Funktion Tastetryk Lydsignal
Afspil/pause “Play” -
Hop fremad “Højre Pile-tast” -
Hop baglæns “Venstre Pile-tast” -
Sæt bogmærke “Rec” i 2 sekunder “Bogmærke sat”
Slet bogmærke “Mode” + “Play” “Bogmærke slettet”
Slet alle bogmærker “Mode” + “Play” + “Rec” “Alle bogmærker slettet”
Næste eller forrige 
navigationsniveau

“Rec” eller “Mode” Navnet på 
navigationsmuligheden

4. Stemmemeddelelser

Anvendelsesområde Stemmemeddelelser giver dig mulighed at optage indtalte notater 
v.hj.a. den indbyggede mikrofon. Du kan indtale, en indkøbsseddel, telefonnumre, optage 
interviews eller andre notater. Den indbyggede mikrofon er optimeret til optagelse af tale 
og bortfiltrerer forstyrrende støj. Således kan du optage i kørende og flyvende 
transportmidler. – Stemmemeddelelserne gemmes i MP3-format, i kvalitet 64 kbps. 

4.1. Hurtigt stemmemeddelelse
Tryk og hold på Rec. Når du hører et klik, kan du begynde med at tale. Når du har indtalt 
beskeden, slip Rec igen. For at opnå en optimal lydkvalitet af optagelsen, skal du tale med 
almindelig lydstyrke og med ca. 10 cm afstand fra M212. Mikrofonen er øverst til venstre 
på tastatursiden (i nærheden af LED).
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4.2. Kontinueret optagelse
Tryk og hold Rec, og når du hører kliksignalet, trykker du også kort på Play (tonesignal: 
dyb-høj). Slip Rec, og M212 er i gang med at optage, indtil du igen kort trykker Rec 
(tonesignal: høj-dyb). Nu kan du med enkelte tryk på Play aktivere og deaktivere 
optagelsespauser.

4.3. Afspil stemmemeddelelser
Straks efter du har optaget en stemmemeddelelse, kan du afspille den, hvis du trykker på 
Play. Med Pile-tasterne kan du bevæge dig fra meddelelse til meddelelse. Du kan også 
springe direkte til den første eller sidste meddelelse i en mappe. Det gør du ved at holde 
Pile-tasten, og samtidig trykke kort på Play.

4.4. Slet en stemmemeddelelse
Afspil den stemmemeddelelse, som du vil slette, tryk og hold Mode og tryk samtidig kort 
på Play. Et karakteristisk signal bekræfter sletningen. Det er muligt at slette en meddelelse 
under afspilning og op til 10 sekunder herefter.

4.5. De 5 optagelsesmapper
På M212 har du 5 mapper til talemeddelelser (egne optagelser) til rådighed. Disse mapper 
befinder sig i den interne hukommelse. Som standard gemmes talemeddelelser i mappen 
”M1”.

4.5.1. Skift mappe
Tryk og hold Select-knappen og tryk samtidig én af de 5 taster på forsiden. Med Rec-
tasten skifter du til mappe ”M1”, med Venstre Pile-tast, Play og Højre Pile-tast, henholdsvis 
til M2, M3 og M4, og endelig med mode-tasten til M5.

4.5.2. Navngivning af mapperne
Mapperne kan navngives med et personligt stemmenotat.
Tryk og hold Rec-knappen, og tryk og hold samtidig Mode-knappen. Nu kan du indtale 
navnet på den aktuelle mappe. Slip knapperne igen. – Når du fremover skifter til den 
aktuelle mappe, afspilles dit mappenavn automatisk i stedet for M1, M2 osv.
Når du vil rette den indtalte tekst, skal du blot indtale en ny. – For at slette et indtalt 
mappenavn, skal du først slette samtlige beskeder i mappen, hvorefter du blot gentager 
sletteprocessen endnu en gang.

4.6. Anvendelse af ekstern mikrofon
På den øverste smalside, længst til højre er bøsningen til den eksterne mikrofon. 
Milestone leverer forsyningsspændning til en tilsluttet electrit-mikrofon. M212 skifter 
automatisk fra den indbyggede til den eksterne mikrofon. Optagelserne gemmes i MP3-
filer i 128 kbps-kvalitet. – Optagelserne styres på samme måde som ved brugen af den 
indbyggede mikrofon.
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4.7. Kopiering af samtlige stemme-notater til SD-
kort (backup)

Dine stemmenotater kan du overføre (sikkerhedskopiere) til et SD-kort, som du skal 
anbringe i rekorderens kortlæser. Tryk på Mode-tasten. Slip tasten når M212 begynder at 
tale. Nu er du i informationsfunktionen. Vent til du hører:”Start en sikkerhedskopi …”, og 
tryk nu på Højre Pile-tast. Der kopieres kun mapper, hvori der findes stemmenotater.
Bemærk: Har du en tidligere sikkerhedskopi på kortet, tilføjes nye stemmenotater til de 
respektive mapper. Har du slettet tidligere stemmenotater og indspillet nye i en given 
mappe, overskrives/slettes de gamle indspilninger også på kortet.

4.8. Tastaturkommandoer i funktionen 
Stemmenotater (oversigt)

Funktion Tastetryk Lydsignal
Kort optagelse Tryk og hold “Rec” tasten Klik-lyd
Lang optagelse “Rec” og umiddelbart efter klik-

lyd også “Play” tasten
2 toner: dyb - høj

Optagelsespause start/stop
(kun ved lang optagelse)

“Play” tasten Dobbelt bip: Pause, 
enkelt bip: pause slut

Stop lang optagelse “Rec” tasten 2 toner: høj – dyb
Afspilning start/stop “Play” tasten -
Afspil næste besked “Højre Pile”-tast -
Afspil forrige besked “Venstre Pile”-tast 2 gange -
Sidste besked (i mappen) “Højre Pile”-tast + “Play” -
Første besked (i mappen) “Venstre Pile”-tast + “Play” -
Slet aktuel besked Tryk og hold “Mode” + “Play” Slettetone
Skift mappe “Select” + én af tasterne på 

forsiden
M1 – M5 eller indtalt 
mappenavn

Stemmenavngivning af aktuel 
mappe 

Tryk og hold “Rec” + “Mode” Start af optagelse med 
“Mappe”, og slut med 2 
toner: høj - dyb
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5. Funktion Audio

I denne funktion kan du afspille musikfiler, tekstfiler og sikkerhedskopierede beskeder.
Tryk Select-knappen gentagende gange, indtil du hører ”Audio”.
Følgende filformater kan afspilles i funktion Audio:

Filformat Beskrivelse

MP3 Hyppigst anvendt, komprimeret lydfilformat

AAC Komprimeret lydfil (anvendes i iTunes)

WAV Lydfil (kræver megen plads)

WMA Komprimeret lydfil i Windows

TXT Almindelig tekstfil (næsten uden formatering)

Bemærk: DAISY-bøger på kortet, kan man ikke finde i funktionen Audio. Filerne skal 
kopieres fra en computer til kortet, bortset fra sikkerhedskopierede stemmeoptagelser fra 
den interne hukommelse.

5.1. Navigation i Audio

5.1.1. Navigation uden mappestruktur
Befinder diverse tekst- og lydfiler sig i kortets ”rodmappe”, er det nemt at navigere mellem 
disse. Venstre Pile-tast: forrige fil, Højre Pile tast: næste fil.

5.1.2. Navigation i en mappestruktur
Tasterne Rec og Mode bruges til den vertikale, og tasterne Venstre og Højre Pil til den 
horisontale navigation. Med Rec kommer du til den øverste mappe (rodmappen) med 
navnet, ”ekstern hukommelse”. Nu kan du med piletasterne finde de mapper og filer, som 
befinder sig på dette niveau. Du kan høre, om du er kommet til en mappe eller blot en fil. 
Ved mapper siges først ”Mappe” efterfulgt mappenavnet. Ved filer er det blot filnavnet, du 
hører.
I en mappe kan der være en eller flere undermapper. Tryk på Mode for at komme til dem. 
Brug Pile-tasterne til at finde mapper og filer der.
Med Mode kan du åbne eventuelle undermapper der, og med Play kan du afspille de filer, 
som du finder med Pile-tasterne.
Hvor mange Mapper og undermapper du bruger, bestemmer du selv, når du kopierer 
datamaterialet til dit SD-kort.
Bemærk: Ved sikkerhedskopiering fra din indbyggede hukommelse (Funktion 
Stemmemeddelelser) oprettes altid mapperne M1 til M5 (såfremt disse indeholder 
beskeder) i kortets rodmappe.
Med Rec kommer du altid og hurtigt til rodmappen.
Findes der mange mapper, kan du med henholdsvis Højre eller Venstre Pile-tast + Play-
tasten springe direkte til sidste eller første mappe på samme niveau.
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5.1.2.1. Navngivning af mapperne
Mapperne kan navngives med et personligt stemmenotat.
Tryk og hold Rec-knappen, og når du hører kliktonen ,så tryk og hold samtidig Mode-
knappen. Efter et tonesignal (dyb-høj) kan du nu indtale navnet på den aktuelle mappe. 
Slip knapperne igen. – Når du fremover skifter til den aktuelle mappe, afspilles det indtalte 
mappenavn automatisk i stedet det mappenavn, som er indtastet v.hj.a. computeren, da 
mappen blev oprettet på SD-kortet.

Når du vil rette den indtalte tekst, skal du blot indtale en ny. –

For at slette et indtalt mappenavn, skal du først indtale et ”nyt” navn med Rec + Mode (for 
at komme til filen, som indeholder det indtalte navn), og umiddelbart herefter sletter du det 
indtalte navn med den kendte taste kombination ”Mode + Play“). Det indtalte navn er nu 
slettet og det oprindelig indtastede mappenavn er nu aktivt igen.
Alternativt kan du blot slette filen, ”FOLDER.NAM” i den pågældende mappe på SD-kortet 
(v.hj.a. en PC).

5.2. Afspil lydfiler
Som beskrevet i 5.1.2 kan du finde MP3-musikfiler. Disse starter automatisk, så snart du 
har fundet dem. Med Play-tasten kan du stoppe og genoptage afspilning. Med Pile-
tasterne kan du springe til den næste/forrige musikfil. Ved at holde Piletasterne fast i 
mindst 1 sekund, kan du ”spole” i filen. Når du holder Piletasten nede i mere end 1 
sekunder, forøges spolehastigheden. Slip tasten, og afspilningshastigheden bliver normal 
igen.

5.3. Afspil en tekstfil
Find en tekstfil (*.txt). M212 oplæser filens navn, og starter oplæsningen, når du trykker på 
Play-Tasten. På samme måde som ved afspilning af musikfiler, kan du også her med korte 
tryk på Pile-tasterne springe fra tekstfil til tekstfil, og ved at holde dem nede, spole i filerne. 
Ved spolingen hører du et bip for hvert trin i teksten. Trinnenes længde kan bestemmes 
v.hj.a. Rekord- og Mode-Tasten til: ”skærm” (ca. 25 linier), ”afsnit” og ”sætning”. 
Indstillingen kan kun ændres, mens M212 er i gang med at læse op.

5.4. Tastaturkommandoer i funktionen audio

Funktion Tastetryk Lydsignal

Afspil/pause “Play” tasten -

Afspil næste fil el. mappe “Højre Pile”-tast -

Forrige fil el. mappe “Venstre Pile”-tast -

Spol frem Hold “Højre Pile”-tast nede -

Spol tilbage Hold “Venstre Pile”-tast -

Hop til sidste fil i mappen Hold “Højre Pile”-tast + 
“Play”-Tasten

-

Hop til den første fil i mappen “Venstre Pile”-tast + “Play”-
Tasten

-

12/14



Slet den aktuelle fil Hold “Mode”-Tasten + “Play”-
Tasten

Slettelyd

Stemmenavngivning af aktuel 
mappe 

Tryk og hold “Rec” + “Mode” Start af optagelse med 
“Mappe”, og slut med 2 
toner: høj - dyb

6. Yderlige informationer

6.1. Tekniske data
• Ekstern hukommelse: Afhænger af SD-kortets kapacitet. For tiden op til 32 GB. 
• Intern hukommelse: 1 GB, heraf 0,74 GB til rådighed for brugeren.
• Bitrate v. optagelser over den indbyggede mikrofon: 64 kbps.
• Bitrate under optagelse over ekstern mikrofon: 128 kbps.
• Samblingsrate v. optagelser: 44.1 kHz.
• Opløsning v. optagelser: 16 bit.
• Bitrate v. afspilning: 8 kbps til 320 kbps, eller VBR (Virtuelle Bitrate).
• USB 2.0 High-Speed-port.
• Hukommelseskort: MMC, SD und SDHC, Maximum kortstørrelse=32 GB. 
• Hovedtelefontilslutning: Jack 3,5 mm standard.
• Ekstern mikrofon: Jack 3.5 mm.
• Kabinet: Slagfast plastmateriale.
• Mål: 85 x 54 x 14 mm.
• Vægt: 49 g.
• Batteri: Indbygget, genopladelig Litium Polymer Akkumulator.
• Maksimal afspilningstid: Ca. 15 timer, afhænger af afspilningsindstillingerne.
• Maksimal opladningstid: 3 timer.

6.2. Beskyt M212
Beskyt M212 for voldsom mekanisk påvirkning, fugt og vand. Skader som følge af 
uhensigtsmæssig behandling eller uautoriseret åbning af apparatet, dækkes ikke af 
garantien. 

6.3. Hjælp! Intet virker!
Træk vejret dybt, slap af og slå ikke den stakkels Milestone 212, i hvert fald ikke før du 
trinvis har prøvet nedenstående tests og anbefalinger.
Trin 1:
Er batterierne ladet op? Tilslut M212 via laderen til en stikkontakt eller via USB til en tændt 
PC. Lad den lade i mindst ½ time. Tryk Play-Tasten i mindst ½ sekund. Er M212 fortsat 
tavs, prøv trin 2.
Trin 2:
Er tastaturet låst? Tryk og hold Mode-Tasten og tryk på Rek-Tasten. Slip tasterne og lyt til 
M212.
• Du hører: ”tastatur aktivt”. – Det betyder, at tastaturet var låst og nu er aktivt igen.

13/14



• Du hører ”tastatur låst”. – Tastaturet er nu låst. Benyt samme tastekommandoen igen, for 
at aktivere tastaturet.

• Du hører ingen ting. – Gå til trin 3.
Bemærk: Lydstyrken kan ikke skrues helt på ”0”. Har du nedsat hørelse, skal du alligevel 
prøve at skrue op for lydstyrken. Hold Mode-Tasten nede og tryk ca. 10 gange på Højre 
Pil.
Trin 3:
Ingen reaktion? Prøv en restart. – Tryk samtlige taster, med undtagelse af Play-Tasten ned 
samtidig. M212 genstartes. – Hjælper det heller ikke, forsøg så at geninstallere den 
aktuelle software (se næste afsnit) eller kontakt din forhandler.

6.4. Service og support

6.4.1. Infos
Service og support får du hos din forhandler. Det gælder for spørgsmål til betjening og 
reparationer. – Har du forbedringsforslag, må du også gerne kontakte din forhandler. 
Desuden kan du besøge supportområdet på www.bones.ch, hvor du også finder de 
aktuelle betjeningsvejledninger, samt softwareversioner og svar til de vigtigste spørgsmål.

6.4.2. Opdatering af software
Et vigtigt mål for Bones AG er, at udvikle og forbedre M212. - Med nye 
softwareopdateringer bliver produktet derfor løbende tilpasset brugernes behov og ønsker.

• Sådan finder du softwareversion på din M212: Tryk og hold Mode-Tasten i mindst 1,5 
sekunder. M212 oplyser sammen med andre informationer også den aktuelle 
softwareversion.

• På www.bones.ch kan du finde den nyeste software til M212. Kopier filen til et SD-kort. 
Tilslut M212 med kortet til en PC. Filen skal kopieres til kortets rodmappe. Sørg for, at 
kopiering er helt afsluttet inden du trækker USB-stikket. Opdateringen begynder 
automatisk. Har du kopieret opdateringsfilen med f.eks. en kortlæser til kortet, skubber 
du blot kortet i den tændte M212, hvorefter opdateringen begynder.
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