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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. 
• Översta knappen: 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: 

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

datorkabel. 
• Till höger har du en linjeingång 

Spela in  

Framåt högerpil 
Spela upp uppspelning/paus) 

Funk (specialfunktioner) 
Bakåt vänsterpil 

Högtalare 

 

Hörlursuttag 

USB-uttag 
Välj 

Signal- 
lampa 
lysdiod  
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Högra långsidan 
Här har du anslutning för minneskortet. 

Nederkant 
Till höger har du anslutning för hörlurar. 

Allmänt 
Internminne 2.5GB. 
Fickminnet går in i viloläge efter 10 minuters inaktivitet. 
Max 20 timmars användning vid fulladdat batteri. 

Med Milestone 212 Fickminne kan du: 
• Spela in röstanteckningar med fickminnet 
• Spela upp röstanteckningar  

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 USB-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 Fickminnet 
Det gör du genom att tryck på någon av knapparna. 

Väljknappen 
Du väljer funktion med Välj som sitter till vänster på överkanten.  
Där har du valen Fickminne, (Böcker och Audio ej aktiva). 
Med valet Fickminne gör du dina röstanteckningar. 

Höj och sänk volym på högtalare 
Se till att ingen hörlur är ansluten. Håll ner Funktionsknappen och tryck 
Framåt/Bakåt för att öka och minska volym. Du hör ett pip när du nått 
min/maxnivå. 

Höj och sänk volym i hörlurar 
Anslut hörlurar. Håll ner Funktionsknappen och tryck Framåt/Bakåt för 
att öka och minska volym. Du hör ett pip när du nått min/maxnivå. 
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Informationslista 
Genom att hålla nere Funk 1,5 sekunder kan du få information om vart 
du står i Fickminnet, batteristatus, minnesstatus och ledigt utrymme, val 
att säkerhetskopiera röstanteckningar till SD-minneskortet (om det finns), 
mjukvarans version samt Fickminnets modell och serienummer. 
Batteristatus meddelas på följande sätt: 
Batteriet är fulladdat, laddat, ladda batteriet, ladda genast batteriet. 

Fickminne 
Dina inspelade röstanteckningar sparas på det interna minnet. Inspelning 
sker via den inbyggda mikrofonen. Den totala inspelningstiden är ca 80 
timmar. Antalet meddelanden är i praktiken obegränsat. 
Det finns fem mappar i det interna minnet. På så sätt kan du strukturera 
dina meddelanden i olika kategorier. Det går bra att stoppa in ett 
meddelande mellan två gamla. Det man spelar in hamnar direkt efter det 
man just lyssnat på. På så vis kan man bygga upp en almanacka eller ett 
telefonregister. 

Navigera i mappar med röstanteckningar 
För att hitta bland mapparna måste du först välja funktion. Tryck Välj tills 
du hör Fickminne. Du väljer vilken mapp du vill arbeta i genom att trycka 
in Välj följt av någon av knapparna på Milestones ovansida. Val av mapp 
hörs när du släppt båda knappar. Följande kombinationer gäller: 

Välj och Spela in = mapp M1 
Välj och Bakåt = mapp M2 
Välj och Spela upp = mapp M3 
Välj och Framåt = mapp M4 
Välj och Funk = mapp M5. 

Milestone talar om för dig vilken mapp du valt. 

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 Fickminne med hjälp av Välj. 
2. Det interna minnet används för röstinspelningar. 
3. Välj mapp där du vill lagra din inspelning. 
4. Tryck och håll in Spela in tills du hör ett kort klickljud. Lampan 

överst till vänster på ovansidan av Fickminnet börjar då blinka. 
5. Avsluta inspelning genom att släppa Spela in. 

 
Obs! Om du trycker på Spela in kortare än en halv sekund blir ingenting inspelat. På 
så vis förhindras oavsiktliga inspelningar. Vänta därför några ögonblick innan du 
börjar prata. 
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Direktinspelning 
Du kan göra en röstanteckning direkt oavsett om fickminnet är vaken 
eller i viloläge förutsatt att spelaren ”somnade” i funktionen Fickminne. 
Tryck bara in Spela in och håll intryckt. När du hör ett kort klickljud, spela 
in ditt meddelande och släpp knappen när du är klar. 

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. 
5. Du kan göra paus i inspelningen genom att trycka Spela upp. 
6. Lampan blinkar snabbare och du hör en dov signal. 
7. Starta inspelningen igen med Spela upp, den dova signalen hörs. 
8. Avsluta genom att trycka Spela in igen. Ett pipljud hörs. 

Spela upp inspelning 
1. Se till att gå till rätt mapp. 
2. Tryck Spela upp. 
3. Har du fler inspelningar i mappen bläddrar du till filerna med 

Framåt/Bakåt. 
4. För att snabbspola i ett långt meddelande, håll nere Framåt/Bakåt. 

Efter en sekund ökar hastigheten. När du släpper återgår den till 
normal hastighet. 

Radera inspelning 
1. Se till att gå till rätt mapp. 
2. Tryck Spela upp. 
3. När du hör den inspelning som du vill radera. 
4. Tryck Funk och Spela upp. Ett ljud hörs när du släpper 

knapparna. 
Du kan radera flera meddelanden på en gång. För att radera alla 
meddelanden från och med det du står på, till det sista i den mapp du 
befinner dig. 

1. Håll nere Funk och tryck på Spela upp och Framåt i två sekunder.  
2. För att radera det meddelande du står på och alla före detta, håll 

istället nere Funk och tryck på Spela upp och Bakåt i två 
sekunder. 

 

Inspelning via linjeingång 
Anslut en extern ljudkälla till den 3,5 mm standardingång som finns till 
höger på den övre kortsidan. När den ansluts så växlar spelaren 
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automatiskt från den inbyggda mikrofonen till den externt anslutna 
ljudkällan. Du startar en inspelning via linjeingång på samma sätt som 
via den inbyggda mikrofonen. Resultatet av inspelning via linjeingången 
blir en mp3-fil (128 kbps). 
 
Om inspelningen distorderar (ljudbilden förvrängs), sänk volymen på 
ljudkällan. När du spelar in via linjeingången kan du samtidigt avlyssna 
resultatet via hörlurar. 

Tillval med SD-minneskort 
I grunden är denna produkt ett enkelt och effektivt fickminne. Genom att 
köpa till ett Secure Digital minneskort kan den bli en kraftfull tal- och 
ljudsboksspelare med alla Daisyfunktioner. Det sker genom att helt 
enkelt föra in minneskortet (tillbehör) i minneskortsfacket. Läs mer om de 
utökade funktionerna i lathunden för Milestone 212plus. 
  

http://www.irishjalpmedel.se/Dynamics/Documents/e5771b64-17eb-4b6f-87b6-08f5d7d03a3a/Lathund_M212_Ace_alla_modeller.pdf
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Uppdateringar 
Fickminnet har en mjukvara som är under ständig utveckling för att göra 
din den 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. 

 

Tillbehör 
FAME är en färg- och ljusindikator som är ett tillbehör till Milestone och 
används ansluten till Fickminnet. 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. 
 
Vi önskar er lycka till med er Milestone! 
Iris Hjälpmedel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iris Hjälpmedel AB 
S-122 33 Enskede, Besök: Sandsborgsvägen 52 

Telefon: 08-39 94 00 
www.irishjalpmedel.se 

mailto:daisysupport@iris.se
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