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1. Opptakerens funksjoner 
Milestone 112 er en hendig, liten opptaker med god lydkvalitet. Den har inntil 5 
mapper slik at opptakene om ønskelig kan grupperes. Opptakstiden er ca. 25 timer. 

1.1 Eskens innhold 
Når du mottar din Milestone 112 skal følgende være med i esken: 
• Selve opptakeren. 
• USB 2.0-kabel. 
• Bærerem. 
• Lader. 
• Bruksanvisning på CD. 
• Bruksanvisning i sortskrift. 
 
Hvis noe av dette mangler i esken, må du ta kontakt med forhandleren. 

1.2 Bruksanvisningen 
Bruksanvisningen for din Milestone 112 blir levert på sortskrift og i Audio-format på 
CD. 
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2. Spillerens utseende 
I dette kapittelet skal vi gjøre oss kjent med Milestone 112s utside og bli kjent med 
dens knapper og kontakter. 
 

2.1 Bilde med tasteplassering og tilkoblingspunkter 

 

2.2 Fysisk beskrivelse 

2.2.1 Spillerens overside 
Legg opptakeren slik at knappene vender oppover og den smaleste kortsiden mot 
deg. Den øverste knappen er Opptaks-knappen som er rund av form med en rund 
fordypning i midten. Knappen i midten kalles Start/Stopp-knappen, denne knappen er 
helt glatt. Til venstre for Start/Stopp finner du Pil-Venstre-knappen, som har en pil 
som peker til venstre og til høyre finner du Pil-Høyre-knappen, som har en pil til 
høyre som symbol. Den nederste knappen kalles Modus-knappen og har et kryss 
som symbol. Øverst i det venstre hjørnet finner du en liten rød lysdiode, og under 
Modus-knappen finner du høyttaleren. 

2.2.2 Øvre kortside 
Til venstre på den øvre kortsiden finner du en liten knapp, dette er Mappevalg-
knappen. Til høyre for denne finner du først USB-kontakten og deretter kontakten for 
linje-inngang. 

2.2.3 Nedre kortside 
Til høyre på den nedre kortsiden finner du tilkoblingen for hodetelefon, dette er en 
3,5mm kontakt. 
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2.3 Bruk av kontaktene 
Her beskrives riktig bruk av spillerens tilkoblinger. 

2.3.1 Lading av batteriet 
Sett laderen på plass i en stikkontakt og koble den lille kontakten på dens ledning til i 
spillerens USB-kontakt. En mørk pipetone indikerer nå at lading av batteriet har 
startet, og lysdioden vil begynne å blinke hvert 3. sekund inntil batteriet er fulladet. 
Du kan bruke "informasjonslisten" dersom du vil kontrollere hvordan batteriet er ladet, 
se punkt 3.4. 
 
NB! Batteriet vil også lades når spilleren er tilkoblet en påslått PC med USB-kabelen. 
 
Når du hører ”Batteriet bør lades” betyr dette at det gjenstår 40% av batteriets 
kapasitet. Ved beskjeden ”Batteriet må lades snarest” får du ikke lenger spilt inn noe. 
Dette er gjort for å beskytte tidligere innspillinger, men avspilling vil fortsatt fungere. 
Fire lave, raske pip etter hverandre vil varsle deg om at det er på tide å lade batteriet. 
Hvis batterinivået synker til det laveste nivået, vil innspillingen automatisk stoppes og 
batteristatusen bli lest opp. 

2.3.2 Hodetelefoner 
Hvis du ikke vil lytte til spilleren via høyttaleren, kan du koble til hvilken som helst 
type hodetelefoner med 3,5mm plugg. Høyttaleren vil da bli koblet ut. 

2.3.3 USB-kontakt for tilkobling til datamaskin 
Du kan koble din Milestone 112 til en datamaskin og overføre data både til og fra 
den, koble USB-kabelens største plugg til i PCen og den minste til i opptakeren. Så 
fort forbindelsen er etablert, bekreftes dette med meldingen "PC-tilkobling aktivert" og 
spilleren vil vises på PCen som en flyttbar disk med navn "M112", du kan nå bruke 
"Min datamaskin" til å overføre data mellom de to enhetene. Når du siden kobler 
USB-kabelen fra, bekreftes dette med meldingen " PC-tilkobling déaktivert". 

2.3.4 Linje-inngang 
Bruk denne tilkoblingen dersom du vil ta opp fra en ekstern lydkilde, dette kan være 
en radio, CD-spiller, TV-apparat, telefon eller lignende. Denne tilkoblingen bruker 
også en 3,5mm plugg. 
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3. Generell bruk 

3.1 PÅ og AV, hvilemodus 
Milestone 112 har ingen strømbryter, eller snarere: ikke en fysisk en. Hvis du ikke har 
brukt din Milestone på ti minutter går den automatisk over i hvilemodus for å spare 
batteri. Trykk én gang på Start/Stopp-knappen, så "våkner" opptakeren igjen. 
 
Dersom opptakeren er tilkoblet en PC, vil den ikke gå i hvilemodus. 
 
Tips: Hvis din Milestone ikke "våkner opp" når du trykker på Start/Stopp-knappen, 
kan det være tre grunner til dette: tastelåsen er blitt aktivert, lydstyrken står på det 
laveste nivået eller batteriet kan være utladet. I denne bruksanvisningen vil du lære å 
løse disse problemene. 

3.2 Tastelås 
Hvis du har spilleren din i lomma eller i en veske, kan det hende at knapper blir 
trykket ned ved en feiltagelse. For å unngå uønskede effekter av dette, kan du 
aktivere tastelåsen. 
Dette gjøres ved å først trykke ned og holde inne Modus-knappen og deretter trykke 
ned Opptaks-knappen. Du vil da få meldingen ”Tastelås PÅ”. For å slå av tastelåsen 
gjentar du denne tastekombinasjonen. Du vil da få meldingen ”Tastelås AV”. 

3.3 Volum 
Milestone 112 har en kraftig høyttaler i forhold til spillerens størrelse. Volumet kan 
stilles inn på flere ulike nivåer. 
For å øke volumet trykker du først ned og holder inne Modus-knappen og deretter 
trykker du ned Pil-Høyre-knappen. Hver gang du trykker Pil-Høyre-knappen mens du 
holder nede Modus-knappen, vil lydstyrken øke ett trinn. Hvis du ønsker å minske 
lydstyrken, bruker du Pil-Venstre i stedet for Pil-Høyre. 
Det finnes 16 forskjellige lydnivåer. Hvis du justerer volumet under avspilling, vil du 
ikke få noen talemeldinger som sier at du har justert volumet men du vil høre 
forskjellen. 
Hvis du derimot forandrer lydstyrken når avspillingen er stoppet, vil spilleren si ”Opp” 
eller ”Ned” ettersom lydstyrken økes eller dempes. Hvis volumet er på maksimal eller 
minimal lydstyrke, vil du bare høre et tonesignal. 

3.4 Informasjonslisten 
For å få lest opp Informasjonslisten, må du trykke ned Modus-knappen i minst 1,5 
sekunder. Følgende informasjon vil bli lest opp: 

• Opptaksnummer og aktuell mappe (dersom mappefunksjonen er aktivert). 
• Ledig minne i prosent 
• Batteristatus: Her får du vite om batteriet er fulladet eller om det bør lades. 

Spillerens batteristatus har 4 nivåer: ”Batteriet er fulladet”, ”Batteriet er ladet”, 
”Batteriet bør lades” og ”Batteriet må lades snarest”. 

• Serienummer 
• Programvareversjon 
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4. Opptak 
Ved hjelp av den innebyggede mikrofonen i Milestone 112 spiller du enkelt og greit 
inn  handlelister, adresser, telefonnumre etc. Mikrofonen er spesielt tilpasset opptak 
av tale, og den innebyggede støyreduksjonen vil effektivt filtrere bort støy for 
eksempel ombord i kjøretøyer. Du får best kvalitet på opptakene dersom du holder 
spilleren på ca. 10cm avstand og snakker med vanlig stemme. 

4.1 Spille inn et kort opptak. 
Trykk og hold inne Opptaks-knappen. Når opptakeren kvitterer med en klikkelyd, kan 
du lese inn meldingen. Når du har lest inn hele meldingen, slipper du Opptaks-
knappen. 

4.2 Spille inn et langt opptak 
Dersom du skal gjøre et lengre opptak, kan det være praktisk å slippe å holde 
opptaksknappen nede under hele opptaket. Dette kan du gjøre på følgende måte: 
Trykk ned Opptaks-knappen, vent til spilleren indikerer at opptaket er startet med en 
klikkelyd og trykk deretter kort på Start/Stopp-knappen før du slipper begge 
knappene igjen. Opptakeren bekrefter at opptaket starter med en mørk tone etterfulgt 
av en lys. Når du trykker ned Opptaks-knappen igjen, avsluttes opptaket, og dette 
bekreftes med en lys tone etterfulgt av en mørk. 
 
Dersom du vil lage en pause i et langt opptak, trykker du kort på Start/Stopp-
knappen, spilleren vil varsle med en mørk tone. Opptaket starter igjen når du siden 
trykker Start/Stopp-knappen én gang til. 

4.3 Velge plassering av et opptak 
Milestone 112 vil alltid legge et nytt opptak etter det opptaket som sist ble avspilt. 
Bruk Pil-Venstre- eller Pil-Høyre-tastene for å bla i opptakene dine. 

4.4 Avspilling av et opptak. 
Etter at du har laget et opptak, kan du spille det av. Trykk på Start/Stopp-knappen for 
å starte avspillingen. Dersom du vil stanse avspillingen før du har nådd slutten på 
opptaket, trykker du kort på Start/Stopp-knappen én gang til. Avspillingen stanses 
ellers automatisk når spilleren kommer til slutten av opptaket. Dersom du har flere 
opptak, hopper du til neste opptak med Pil-Høyre-knappen, og til forrige med Pil-
Venstre-knappen. 

4.5 Slette et opptak 
Mens avspilling av et opptak pågår eller høyst 10 sekunder etter at det er slutt, sletter 
du et opptak ved å trykke og holde nede Modus-knappen samtidig som du trykker 
ned Start/Stopp-knappen. Når du slipper de to knappene, slettes opptaket og 
spilleren kvitterer med et distinkt lydsignal for sletting. 

4.6 Utvidelse til 5 mapper 
Ved levering er Milestone 112 satt opp med kun én mappe, ved behov kan den 
utvides til 5 mapper slik at man kan få struktur på opptakene sine. På denne måten 
kan for eksempel telefonnummer, adresser og handlelister plasseres i hver sin 
mappe. 
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4.6.1 Aktivere de 5 mappene 
Dette gjøres enten ved å redigere filen "CONFIG MILESTONE.TXT" (se punkt 6.2) 
ved hjelp av en PC, eller fra opptakerens tastatur på denne måten: 

• Sett tastelåsen PÅ ved å holde Modus- knappen nede og å trykke kjapt på 
Opptaks-tasten. Opptakeren kvitter med meldingen "Tastelås PÅ". 

• Hold nå Mappevalg-, Pil-Venstre- og Pil-Høyre-knappene nedtrykket i 10 
sekunder. Meldingen "Mappe" etterfulgt av tonesignalet mørk-lys markerer at 
de 5 mappene er blitt aktivert. 

 
Etter at du har aktivert de 5 mappene, vil de opptakene du hadde gjort før 
aktiveringen finnes igjen i Mappe 1. 

4.6.2 Å flytte mellom de 5 mappene 
Ved å holde nede Mappevalg-knappen og samtidig trykke kjapt på en av de 5 
tastene, velger du mappe. Mappevalg-knappen og Opptaks-tasten blir Mappe 1, 
Mappevalg og Pil-Venstre blir Mappe 2, Mappevalg og Start/Stopp blir Mappe 3, 
Mappevalg og Pil-Høyre blir Mappe 4 og til slutt Mappevalg og Modus blir Mappe 5. 
Når du skifter mappe, blir navnet på den nye mappen lest opp. Dersom du lurer på 
hvilken mappe du står i, kan du bruke informasjonslisten (punkt 3.4). Aktuelt 
mappenavn blir også lest opp etter oppstartsmelodien når du slår opptakeren PÅ. 

4.7 Gjøre opptak fra eksterne lydkilder 
Det er mulig å gjøre opptak fra eksterne lydkilder ved å koble en kabel fra en lydkilde 
til i linje-inngangen. Når en kabel kobles til her, blir opptakerens innebyggede 
mikrofon automatisk koblet ut. Selve opptaket startes og stoppes på samme måte 
som vanlige opptak. Trykk og hold inne Opptaks-knappen ved korte opptak eller trykk 
Opptaks- + Start/Stopp-tasten ved lange opptak. Opptak fra linje-inngangen blir for 
øvrig gjort i MP3-format i 128kbps bitrate. 
 
TIPS: Dersom opptakene blir alt for svake eller er forvrengt, må styrken på 
lydsignalet justeres. 
 
TIPS: Du kan følge med på opptak fra linjeinngangen ved å bruke hodetelefoner. 



 9

5 Oversiktstabell for tastefunksjonene 
Funksjon Tastetrykk Respons 
Slå PÅ etter at 
spilleren har slått seg 
AV 

START/STOPP Oppstartsmelodi 

Øke lydstyrken MODUS + PIL-HØYRE  ”Opp” (hvis avspilling 
ikke pågår) 

Senke lydstyrken MODUS + PIL-VENSTRE  ”Ned” (hvis avspilling 
ikke pågår) 

Slå tastelåsen PÅ 
eller AV 

MODUS + OPPTAK ”Tastelås PÅ” eller 
”Tastelås AV” 

Starte informasjons-
listen 

MODUS i 1,5 sekunder Info-listen leses opp 

Starte et kort opptak Hold nede OPPTAK Klikkelyd når opptaket 
starter 

Starte et langt opptak OPPTAK + MODUS (etter 
klikkelyden) 

Tonesignal: Mørk-lys 

Pause start eller slutt 
i et langt opptak 

START/STOPP 1 eller 2 pipelyder 

Avslutte et langt 
opptak 

OPPTAK Tonesignal Lys-mørk 

Spille av et opptak START/STOPP  
Spille av neste opptak PIL-HØYRE  
Spille av forrige 
opptak 

PIL-VENSTRE  

Spille av siste opptak PIL-HØYRE + 
START/STOPP 

 

Spille av første 
opptak 

PIL-VENSTRE + 
START/STOPP 

 

Slette gjeldende 
opptak 

MODUS + 
START/STOPP 

Slettelyden 

Gå til Mappe MAPPEVALG + en av de 
fem tastene 

Mappenavn 
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6. Ytterligere informasjon 

6.1 Tekniske data 
• Opptakskapasitet: 25 timer 
• Bit-rate for opptak med intern mikrofon: 64kbps 
• Bit-rate for opptak fra linje-inngangen: 128kbps 
• Samplingsfrekvens innebygd mikrofon: 32kHz 
• Oppløsning: 16 bit 
• USB: 2.0 Hi-Speed-port 
• Hodetelefonuttak: Standard 3,5mm jack 
• Linje-inngang: 3,5mm jack 
• Mål (HxBxD): 85x54x14mm 
• Vekt: 49g 
• Deksler: laget i støt-motstandig plast 
• Batteri: innebygget oppladbart Lithium-batteri 
• Maksimal innspillingstid før ny batterilading: 15 timer 
• Maksimal ladetid: 3 timer 

 

6.2 Konfigurere Milestone 112 fra en PC 
Ved å koble Milestone 112 til en PC med en USB-kabel, vil du finne filen "CONFIG 
MILESTONE.TXT". Åpne denne filen i for eksempel Notisblokk, og gjør endringer i 
den etter behov, og husk å lagre endringene i filen før du kobler kabelen fra. Du kan 
endre følgende punkter: 
 
Aktivering av et lydsignal når M112 slås av: 
I linjen "enable_feature offsound" kan verdien 0 erstattes med et siffer mellom 1 og 
200. Dette sifferet angir antall sekunder som går fra avslutningssignalet lyder til M112 
faktisk slår seg av. 
 
Aktivere M112s 5 mapper 
I linjen "folders" erstattes verdien "no" med "yes". Dette vil utvide antall mapper fra 1 
til 5. 
 
Aktivere muligheten til å bruke et opptak som navn på en mappe: 
I linjen "folder_names" erstattes verdien "no" med "yes". Nå kan de forskjellige 
mappene navngis med et opptak, du går fram slik for å spille inn et navn: 

• Velg først mappe ved å holde Mappevalg-knappen inne og trykk så kjapt på 
en av de andre tastene, se punkt 4.6.2. 

• Trykk og hold inne Opptaks-knappen og fortsett med å trykke og holde inne 
Modus-knappen etter klikkelyden. Spill inn mappenavnet etter tonesignalet 
mørk-lys. Innspillingen avsluttes når du slipper de to tastene, og tonesignalet 
lys-mørk markerer at mappenavnet er innspilt. 

 
Endre hastighet på opptakerens talemeldinger: 
I linjen "prompt_speed" kan verdien "100" erstattes med et siffer mellom 100 og 150, 
dette angir talemeldingenes hastighetsøkning i prosent. 
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6.3 Vedlikehold og renhold 
Hvis du passer på og behandler din Milestone 112 forsiktig, er det den beste garanti 
for at spilleren din vil vare i årevis. Ikke utsett den for hardhendt behandling hverken i 
bruk, under transport eller ved oppbevaring. På samme måte som for annet 
elektronisk utstyr, bør den ikke utsettes for søl eller matrester, og den tåler heller ikke 
å bli sluppet i gulvet. Ved behov kan du tørke av spilleren med en myk klut så vidt 
fuktet i mildt såpevann. 

6.4 Feilsøking, ingenting virker 
Trinn 1: 
Er batteriet ladet? – Lad opptakeren i minst en halv time og trykk deretter på 
Start/Stopp-tasten i minst et halvt sekund for å slå den PÅ.  
• Dersom du nå hører oppstartsmelodien, er problemet løst. 
• Dersom du ikke får noen reaksjon, gå videre til Trinn 2. 
 
Trinn 2: 
Er tastelåsen aktivert? – Trykk og hold inne Modus-tasten og trykk deretter kort på 
Opptaks-tasten. 
• Dersom spilleren nå sier "Tastelås AV", er problemet løst. 
• Dersom spilleren sier "Tastelås PÅ", gjentar du den samme tastekombinasjonen 

for å slå tastelåsen AV. 
• Dersom du ikke får noen reaksjon, gå videre til Trinn 3. 
 
Trinn 3: 
Prøv å starte opptakeren på nytt ved samtidig å trykke ned de 4 tastene rundt 
Start/Stopp-tasten, (altså Opptaks-, Modus-, Pil-Venstre- og Pil-Høyre-tastene). 
Spilleren skal nå slå seg PÅ. Dersom dette ikke hjelper, må du ta kontakt med 
leverandøren. 

6.5 Oppdatere programvaren 
Bones har som målsetting å forbedre produktene sine slik at de mest mulig 
samsvarer med brukernes behov. Så langt som mulig vil ønsker om nye funksjoner 
som kan løse et problem for deg bli tatt med i programvaren som er installert på 
spilleren. For å kunne gjøre dette, er vi avhengig av tilbakemeldinger fra brukerne. 
Slike endringer i programvaren vil føre til at din Milestone 112 trenger å bli oppdatert, 
og Bones vil fra tid til annen utgi slike oppdateringer. Dersom du vil oppdatere 
spilleren din, kan du enten be leverandøren om hjelp til dette, eller gjøre det selv på 
internett. Gå da frem på denne måten: 

• Kontrollér først hvilken versjon av programvaren som er installert på spilleren 
din ved å bruke informasjonslisten, se punkt 3.4. 

• Kontrollér videre hva som er den siste utgitte versjon. Dette kan du enten 
sjekke hos Bones (www.bones.ch) eller Adaptor Hjelpemidler 
(www.adaptor.no). Dersom programvaren du finner her har et høyere nummer 
enn den som er installert på spilleren din, laster du nå ned oppdaterings-filen 
du har funnet. Dersom filen du lastet var av typen ZIP eller en annen 
komprimert eller pakket filtype, må du huske å trekke ut enkelt-filene. 

• Etter at du har sørget for at spilleren er fulladet, kobler du spilleren din til en 
PC med USB-kabelen og legger en kopi av filene du har lastet ned på roten av 
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spillerens interne minne. Når du siden kobler spilleren fra PCen, vil filene 
automatisk bli lastet inn og spilleren bli oppdatert. 

 

6.6 Support 
Har du spørsmål angående din Milestone 112, kan du ta kontakt med Adaptor 
Hjelpemidler AS på telefon 23215555 eller sende en e-post til 
hjelpemidler@adaptor.no 
 


