
   

 © Iris Hjälpmedel 
 Mars 2016 

 
 
 
 

Lathund Milestone 312 Ace 
 

 

 



 Lathund Milestone 312 Ace  
   

 © Iris Hjälpmedel 2/14 
 Mars 2016 – version 5.4 

Innehållsförteckning 
Innehållsförteckning ________________________________________________________ 2 

Knappbeskrivning ___________________________________________________________ 4 
Bild och knappbeskrivning. ____________________________________________________________ 4 
Ovansidan _________________________________________________________________________ 4 
Övre kortsidan ______________________________________________________________________ 4 
Högra långsidan _____________________________________________________________________ 5 
Nederkant __________________________________________________________________________ 5 

Allmänt ___________________________________________________________________ 5 
Olika funktionerna i Milestone 312 ______________________________________________________ 5 
Ladda batteriet ______________________________________________________________________ 5 
Knapplås på/av ______________________________________________________________________ 5 
Väcka/Slå på spelaren ________________________________________________________________ 5 
Väljknappen ________________________________________________________________________ 5 
Informationslista ____________________________________________________________________ 6 
Grundinställningar ___________________________________________________________________ 6 
Ställa in klockan _____________________________________________________________________ 6 
Ställa in datum ______________________________________________________________________ 6 
Läshastighet ledtext __________________________________________________________________ 6 
Höra programversion _________________________________________________________________ 6 
Höra tid och datum___________________________________________________________________ 6 

Tillgängliga inställningar ____________________________________________________ 7 
Gå till tillgängliga inställningar _________________________________________________________ 7 
Automatisk avstängning _______________________________________________________________ 7 
Uppspelningshastigheter i ”Böcker”. _____________________________________________________ 7 

Talsyntes __________________________________________________________________ 7 
Välj röst ___________________________________________________________________________ 7 

Minneskort ________________________________________________________________ 7 
Sätta in och ta ut minneskortet __________________________________________________________ 7 
Milestone och datorn. _________________________________________________________________ 8 
Anslutning med kabel ________________________________________________________________ 8 
Ansluta minneskortet _________________________________________________________________ 8 

Daisyfunktionen ____________________________________________________________ 8 
Lägga in en ny Dasiybok ______________________________________________________________ 8 
Spela upp Daisyboken ________________________________________________________________ 9 
Ändra uppläsninghastighet _____________________________________________________________ 9 
Höj och sänk volym __________________________________________________________________ 9 
Ändra tonläge (pitch) _________________________________________________________________ 9 
Navigera i Daisyboken ________________________________________________________________ 9 
Gå till sida _________________________________________________________________________ 9 
Lägga in bokmärke _________________________________________________________________ 10 
Ta bort bokmärke ___________________________________________________________________ 10 
Ta bort alla bokmärken ______________________________________________________________ 10 
Byta bok __________________________________________________________________________ 10 
Ta bort bok ________________________________________________________________________ 10 

Andra böcker _____________________________________________________________ 10 

Musik ___________________________________________________________________ 11 

Navigera i mappar _________________________________________________________ 11 

Spela in __________________________________________________________________ 11 
Kortare minnesanteckning ____________________________________________________________ 11 
Kontinuerlig inspelning ______________________________________________________________ 11 
Spela upp inspelning ________________________________________________________________ 12 



 Lathund Milestone 312 Ace  
   

 © Iris Hjälpmedel 3/14 
 Mars 2016 – version 5.4 

Radera inspelning___________________________________________________________________ 12 

Textfiler __________________________________________________________________ 12 
Spela upp textfil ____________________________________________________________________ 12 

Alarm ___________________________________________________________________ 12 

Uppdateringar _____________________________________________________________ 13 

Bilaga Menykarta __________________________________________________________ 14 



 Lathund Milestone 312 Ace  
   

 © Iris Hjälpmedel 4/14 
 Mars 2016 – version 5.4 

Knappbeskrivning 
Bild och knappbeskrivning. 
Text knappbeskrivning, se nedan 
 

 

Ovansidan 
Här har du fem taktila knappar och längst ner ett högtalarraster. 
Knapparna sitter i tre rader, en knapp på övre raden, tre på mittraden 
och en knapp på nedre raden. 

• Lampa: sitter längst upp till vänster. Under lampan är den inbyggda 
mikrofonen placerad. 

• Översta knappen: heter Spela in och du känner en ring. 
• Mittraden, där heter knapparna: 
• Vänstra knappen, heter Bakåt och du känner en vänsterpil. 
• Mittenknappen, heter Spela upp och är slät. 
• Högra knappen, heter Framåt och du känner en högerpil. 
• Nedre knappen, heter Funktionsknappen (här Funk) och du 

känner ett kryss. 

Övre kortsidan 
Där har du tre olika funktioner. 

• Till vänster har du Välj. 
• I mitten har du Mini-USB-uttag, anslutning för laddare och 

datorkabel. 
• Till höger linjeingång/extern mick. 

Spela in 

Framåt högerpil 
Spela upp (uppspelning/paus) 

Funk (specialFunktioner) 
Bakåt vänsterpil 

Högtalare 

 

Uttag för hörlur/extern högtalare 

USB-uttag 
Välj 

Signal- 
lampa 
lysdiod/ 
inbyggd 
mikrofon  

 
 Linjeingång/extern mikrofon 
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Högra långsidan 
Här har du anslutning för minneskortet. 

Nederkant 
Till höger har du anslutning för hörlurar eller externa högtalare. 

Allmänt 
Minneskort: SD, maxminne 32 GB. Minneskortet som följer med spelaren 
är på 8 GB. 
Interna minnet: 12 GB. 
Röstinspelningskapacitet på interna minnet 420 timmar. 
Spelaren går in i viloläge om den inte används på 10 min. 
Max speltid 20 timmar vid fulladdat batteri. 

Olika funktionerna i Milestone 312 
Med Milestone 312 kan du: 

• Läsa Daisy och andra böcker 
• Lyssna på Musik 
• Inspelningsfunktion 
• Talsyntes, för att lyssna på textfiler 
• Alarm, klocka och timer 

Ladda batteriet 
Innan användning ska du ladda batteriet ca 3 timmar. 
Det kan du göra med hjälp av den medföljande batteriladdaren eller 
genom att ansluta Milestone till datorn med medföljande kabel för detta. 

Knapplås på/av 
Tryck och håll inne Funk och tryck därefter på Spela in. Släpp 
knapparna, först Spela in och därefter Funk, och fickminnet bekräftar 
knapplås på eller av. 

Väcka/Slå på spelaren 
Det gör du genom att tryck på Spela upp minst en halv sekund. 

Väljknappen 
Du väljer funktion med Välj som sitter till vänster på överkanten.  
I standardutförande har du valen; Alarm, Audio, Böcker. 
I funktionen Audio gör du inspelningar och lyssnar på musik och textfiler.  
Den säger även Radio och Agenda om dessa extra funktioner har köpts 
till. 
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Informationslista 
Genom att hålla nere Funk 1,5 sekunder kan du få information vart du 
står i spelaren, minnesstatus, tid, datum och batteristatus. 
Batteristatus meddelas på följande sätt: 
Batteriet är fulladdat, laddat, ladda batteriet, ladda genast batteriet. 

Grundinställningar 
Trycker du Framåt två gånger när du valt Information kommer du till 
Grundinställningar. 
Trycker man då Funk kan du ställa in tid och datum samt höra vad du 
har för programversion och serienummer på din spelare. Vill du gå 
tillbaka till föregående val så gör du det med Spela in. 

Ställa in klockan 
1. Håll nere Funk tills du hör Informationslistan. 
2. Tryck Framåt tills du hör Grundinställningar. 
3. Tryck Funk tills den säger Klocka Ställ timme 
4. Tryck Framåt/Bakåt för att ställa in timtid 
5. Tryck Funk igen för att ställa in minut 
6. Tryck Framåt/Bakåt för att ställa minuttid. 

Ställa in datum 
1. Håll nere Funk tills du hör Informationslistan. 
2. Tryck Framåt tills du här Grundinställningar. 
3. Tryck Funk till Datum, Ställ dag. 
4. Tryck Framåt/Bakåt för att ställa in dag. 
5. Steg 3-4 upprepas för att ställa in månad och år.  

Läshastighet ledtext 
1. Tryck Framåt/Bakåt för att ställa in hur fort Milestone ska läsa upp 

ledtexterna.  

Höra programversion 
1. Håll nere Funk tills du hör Informationslistan. 
2. Tryck Framåt tills du här Grundinställningar. 
3. Tryck Funk tills du hör Mjukvara. 
4. Därefter hör du vilken programversion din spelare har.  
5. Ett tryck till på FUNK och du hör din spelares serienummer. 

Höra tid och datum 
1. Tryck Välj till Alarm. 
2. Tryck Spela upp, tiden läses upp. 
3. Tryck och håll nere Spela upp, tid och datum läses upp. 
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Tillgängliga inställningar 
Under tillgängliga inställningar kan du tex ställa in: 

• Automatisk avstängning 
• Ställ tid för automatisk avstängning 
• Språk – se nedan under talsyntes 

Vilka val du kan göra i Tillgängliga inställningar beror på var du befinner 
dig. 

Gå till tillgängliga inställningar 
1. Håll in Funk ca 1,5 sek. 
2. Tryck Framåt till Tillgängliga inställningar 

Automatisk avstängning 
1. Välj med Framåt/Bakåt om den ska vara på eller av. 
2. Tryck Funk igen för att välja Ställ tid för automatisk avstängning 
3. Tryck Framåt/Bakåt för att välja antal minuter för avstängning. 

Uppspelningshastigheter i ”Böcker”. 
1. Håll ner Funk till Information. 
2. Tryck Framåt till Tillgängliga inställningar. 
3. Tryck Funk till Uppspelningshastighet. 
4. Tryck Framåt/Bakåt för att ställa in hastighet. 

Talsyntes 
Du har tillgång till rösterna Erik, Elin och Emma för svenskt tal. Dessa 
finns i kvalitet 50, som är den högre kvaliteten.  
Engelska rösten är Heather och kan väljas i olika kvaliteter, 20 och 50.  

Välj röst 
1. Håll ner Funk tills du hör Information om var du står. 
2. Tryck då Framåt och du hör Tillgängliga inställningar. 
3. Tryck Funk tills du hör Språk, 5 gånger. 
4. Bläddra mellan rösterna och kvalitéerna med Framåt/Bakåt. 
5. Bekräfta röst genom att trycka Spela upp.  

Minneskort 
Sätta in och ta ut minneskortet 
Kortet sätts in på spelarens högra sida, en bit ovanför mitten. 
Se till att ha det avfasade hörnet på kortet inåt spelaren och mot dig. 
Tryck in kortet i spelaren tills det snäpps fast och du hör ett pip. 
Du tar ut kortet genom att först trycka det inåt och sedan dra ut. Inget pip 
hörs.  
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På minneskortet kan du skapa mappar för de olika funktionerna i 
Milestone 312. Du skapar helt och hållet den mappstruktur du vill. 
Daisyböcker måste alltid läggas in i en separat mapp. 
Andra filer kan identifieras av spelaren även om du lägger dem direkt på 
kortet. Men vi föreslår att du gör olika mappar för god struktur.  
Exempel: Musik, Text, Böcker. 
Om du skapar mappen Böcker och lägger in alla dina böcker i 
undermappar under den, får du tillgång till dina böcker när väljer 
funktionen Böcker vilket kan vara en fördel.  

Milestone och datorn. 
Du kan arbeta med Milestone och datorn på två sätt, genom att använda 
medföljande USB-kabel eller ta ut minneskortet ur spelaren och sätta in i 
datorns minneskortsläsare (intern eller extern). 

Anslutning med kabel 
1. Sätt in kabel i uttaget överst på Milestone och anslut till datorn via 

USB-uttag.  
2. Ett fönster kommer upp på skärmen. 
3. Tryck Escape för att stänga det fönstret. 
4. Starta Den här datorn tex genom att trycka Start + E. 
5. Du ser Milestone som två Flyttbara diskar. Enhetsbokstav kan 

variera beroende på vilka enheter du har tillgång till på din dator. 
Du ser skillnad på enheterna eftersom det interna minnet har 
namnet M312 och minneskortet enbart namnet flyttbar disk. 

Det är på minneskortet du lägger in din musik, dina böcker mm. 

Ansluta minneskortet 
Om du tar ut minneskortet ur spelaren och ansluter det till datorn så ser 
du givetvis enbart det externa minnet. 

Daisyfunktionen 
Daisy = Digital Accessible Information System, ellerDigitalt Audiobaserat 
Informationssystem på svenska. 
Daisyböcker lägger du in på det externa minneskortet. 

Lägga in en ny Dasiybok 
1. Se till att ha Den här datorn öppet. 
2. Anslut Milestone till datorn med medföljande kabel. Du hör 

meddelandet ”Anslutning till datorn”. 
3. Tryck Escape för att stänga fönstret som kommer upp. 
4. Stoppa in Daisyskivan in datorns CD-enhet. 
5. Tryck Escape för att stänga fönstret som kommer upp. 
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6. Gå till Cd-enheten. 
7. Tabba till Innehållsdelen. 
8. Markera alla filer med Ctrl+A. 
9. Kopiera med Ctrl+C. 
10. Gå nu till Milestones externa minne (flyttbar disk, ej M312). 
11. Skapa en mapp för boken, förslagsvis med bokens namn och 

under mappen Böcker. 
12. Öppna mappen. 
13. Klistra in med Ctrl+V. 

Spela upp Daisyboken 
1. Tryck Välj tills du hör Böcker. 
2. Tryck Spela upp för att spela upp. 
3. Tryck och håll nere Framåt/Bakåt för att spola fram och tillbaka. 

Ändra uppläsninghastighet 
Håll nere Väljknappen och tryck på Framåt/Bakåt för att öka/minska 
hastighet. Du hör ett svagt pip när du nått min och maxhastighet samt ett 
svagt pip för normal hastighet. Du har 5 steg neråt från normalhastighet 
och 10 steg uppåt. 

Höj och sänk volym 
Håll ner Funktionsknappen och tryck Framåt/Bakåt för att öka och 
minska volym. Du hör ett pip när du nått min/maxnivå.  

Ändra tonläge (pitch) 
Håll ner Väljknappen och tryck Spela in/Funk för att höja eller sänka 
tonläge. Du hör ett pip när du nått min/maxnivå. 

Navigera i Daisyboken 
Det gör du på samma sätt som på andra Daisy-spelare. 

1. Tryck Spela in eller Funk för att välja nivå. 
2. Tryck Framåt/Bakåt för att bläddra på den nivån. 

 
Liksom andra spelare kan det ta lite tid för spelaren att hitta till rätt ställe. 
Bli inte för ivrig och knappa igen och igen – då blir den ledsen! 

Gå till sida 
• Gå med Spela in eller Funk tills du hör Sidhopp. 
• Håll in Välj och tryck: 
• Bakåt för hundratal 
• Spela upp för tiotal 
• Framåt för ental 
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Exempel: 
• Gå till sidan 123 
• Se till att stå på Sidhopp i navigationen. 
• Håll in Välj och tryck 1 gång på Bakåt, 2 gånger på Spela upp, 3 

gånger på Framåt 
• Milestone säger sidnumret och börjar läsa. 

Lägga in bokmärke 
Tryck och håll nere Spela in i två sekunder. Milestone säger ”Bokmärke 
inlagt” 
Bokmärkena läggs in i kronologisk ordning i boken, inte i den ordning du 
lagt in dem.  
När du lagt in bokmärken hittar du det valet i navigationsnivåerna. 

Ta bort bokmärke 
Enstaka: för ta bort senast inlagde bokmärke trycker du Funk och Spela 
upp samtidigt. Milestone säger ”Bokmärke raderat” 

Ta bort alla bokmärken 
För att ta bort alla bokmärken från en daisybok trycker du samtidigt, och i 
följande ordning på tangenterna Funk – Spela upp – Spela in. 
Milestone säger ”Alla bokmärken raderade”. 

Byta bok 
Om du har flera böcker på ditt minneskort byter du bok genom att 
använda navigationsnivåerna. 

1. Tryck Spela in eller Funk tills du hör Bokhylla. 
2. Tryck Framåt/Bakåt för att gå till rätt bok. 

Ta bort bok 
Det gör du genom att ansluta Milestone eller minneskortet till datorn och 
radera bokens mapp på vanligt sätt. 

Andra böcker 
Dessa lägger du in på samma sätt som en Daisybok, tex i MP3. 
Har du vanliga CD-böcker så är de oftast i CDA-format. 
Först behöver boken rippas i tex Windows Media Player. Välj där ett 
format som Milestone stöder. Filformat som Milestone stöder är: MP3, 
AAC, WAV, WMA. Vi rekommenderar MP3 då dessa är minst. Eller så 
kan du använda Milestones separata överföringsenhet som överför 
skivans innehåll direkt till minneskortet i spelaren. 
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Musik 
Här gäller samma sak som ovan, Milestone stöder inte det vanligaste 
formatet på en musik-cd, CDA. Därför måste du först rippa dina skivor för 
att föra över till Milestone. Lägg in dina musikfiler i mappar efter artist, 
spellistor eller dylikt. Eller via överföringsenheten, se föregående stycke. 
Du hittar din musik under funktionen Audio som du väjer med Välj. 

Navigera i mappar 
För att hitta bland dina mappar måste du först välja enhet. 
Det gör du med Spela in. 

1. Tryck Spela in tills du hör den enhet du vill titta på, tex Externa 
minneskortet. 

2. Med Funk går du neråt i mappstrukturen 
3. Med Spela in går du uppåt i mappstrukturen. 
4. Tryck Framåt/Bakåt för att bläddra mellan dina mappar. 
5. Har du undermappar till någon mapp så trycker du Funk igen för 

att gå ner en nivå.  
6. Sedan trycker du Framåt/Bakåt för att bläddra mellan 

undermapparna.  
7. Vill du spela upp en fil ur den undermapp du står på trycker du 

Funk igen för att öppna mappen och sedan Spela upp.  

Spela in  
Kortare minnesanteckning 
Din inspelning hamnar i den mapp där du befinner dig. 
Så här gäller det att kunna mappnavigationen ordentligt. 
Se ovan Navigera i mappar. 

1. Gå till funktionen Audio med hjälp av Välj. 
2. Vanligtvis används det interna minnet för inspelningar. 
3. Där finns mappen Röstinspelning och två undermappar till den, 

Att göra lista och Inköpslista.  
4. Välj mapp där du vill lagra din inspelning. 
5. Tryck därför Spela in till det interna minnet. 
6. Tryck och håll in Spela in tills du hör ett kort klickljud. 
7. Lampan överst till vänster på ovansidan av spelaren blinkar. 
8. Avsluta inspelning genom att släppa Spela in. 

Kontinuerlig inspelning 
1. Håll ner Spela in. 
2. Tryck Spela upp. 
3. Du hör en signal. 
4. Lampan blinkar och du spelar in. 
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5. Du kan göra paus i inspelningen genom att trycka Spela upp. 
6. Lampan blinkar snabbare och du hör en dov signal. 
7. Återuppta inspelningen med Spela upp, den dova signalen hörs. 
8. Avsluta genom att trycka Spela in igen.  

Spela upp inspelning 
Se till att gå till rätt mapp och öppna den mappen. 
Tryck Spela upp. 
Har du fler inspelningar i mappen bläddrar du till filerna med 
Framåt/Bakåt.  

Radera inspelning 
Se till att gå till rätt mapp och öppna den mappen. 
Tryck Spela upp. 
När du hör den inspelning som du vill radera. 
Tryck Funk och Spela upp. 

Textfiler  
Du kan spara textfiler (.txt och .doc) och lägga på ditt minneskort. 
Förslagsvis lägger du alla dina textfiler i en och samma mapp, tex Text. 

Spela upp textfil 
1. Välj Audio med Välj-knappen. 
2. Gå till externa minnet med Spela in. 
3. Pila till din Textmapp. 
4. Gå in i mappen med Funk. 
5. Bläddra mellan dina textfiler med Framåt/Bakåt.  
6. Läs vald fil med Spela upp. 
7. Det går att ställa in hastighet på uppspelningen genom att hålla ner 

Funk och Framåt/Bakåt.  

Alarm 
1. Tryck Välj-knappen till Alarm. 
2. Först ställer du in om du ska ha alarm på eller av. 
3. Det gör du med Framåt/Bakåt. 
4. Tryck sedan Funk för att ställa in timme. 
5. Välj timme med Framåt/Bakåt. 
6. Tryck Funk igen för att ställa in minut. 
7. Välj minut med Framåt/Bakåt. 
8. Tryck Funk igen för nästa val. 
9. Föregående inställning sparas automatiskt. 
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Vill du bara veta vilken tid du satt alarmet på trycker du Välj till Alarm 
och sedan håller du ner Funk så säger den Klockan är och alarmtiden. 
 

Uppdateringar 
Spelaren har en mjukvara som styr de olika funktionerna. Mjukvaran är 
under ständig utveckling för att göra din spelare successivt bättre och än 
mer effektiv. Den är versionshanterad och kan enkelt uppdateras via vår 
hemsida. Gå in på www.irishjalpmedel.se/Milestone/Content och följ 
instruktionerna. Ta för vana att titta med jämna mellanrum för att försäkra 
dig om att du har den senaste versionen. Uppdateringar är kostnadsfria. 
 

Skötsel 
Rengöring ska ske regelbundet med en mjuk och lätt fuktad trasa med 
neutralt rengöringsmedel. 

Tillbehör 
FAME är en färg- och ljusindikator som är ett tillbehör till Milestone och 
används ansluten till spelaren. Den är ett hjälpmedel för synskadade 
eller färgblinda personer. 

Daisysupport 
Som kund hos Iris Hjälpmedel har du tillgång till vår support på telefon 
08-39 94 00, välj produktförfrågan eller daisysupport@irishjalpmedel.se. 

Daisyutbildning av Milestone 
Vi tillhandahåller och skräddarsyr utbildning inom detta område. 
Kontakta oss på 08 – 39 94 00 eller info@irishjalpmedel.se. 
 

mailto:daisysupport@irishjalpmedel.se
mailto:info@irishjalpmedel.se
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Bilaga Menykarta 
Här ser du en bild över vad du har för val i de olika menyerna. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iris Hjälpmedel AB 

S-122 33 Enskede, Besök: Sandsborgsvägen 52 
Telefon: 08-39 94 00 

www.irishjalpmedel.se 
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