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1. Introduktion 
Välkommen till den globalt uppkopplade världen! 
Vi får ofta frågan om när en Milestone med internetanslutning kommer. Många önskar 
möjligheten att lyssna på webbradio eller ladda ner böcker från onlinebibliotek. Följande 
tre funktioner finns tillgängliga: 
 

• Webbradio för att lyssna på radiostationer från hela världen. Du kan välja stationer 
från fördefinierade paket eller söka efter stationer själv i en stor databas. 

• Väder. 
• Ansluta till onlinebibliotek för att ladda ner böcker och tidningar. 

 
Webbradio hittar du som en separat funktion genom att trycka på Välj. De övriga 
funktionerna Onlinebibliotek och Väder hittar du under Internet. 
 
Innan vi går igenom dessa funktioner måste Milestone först ha tillgång till Internet. 
Upplägget för detta kan vara lite omständligt utan förkunskaper, men behöver bara göras 
en gång. 
 
Milestone 312 Ace WiFi erbjuder dessutom möjligheten till trådlös uppspelning via 
Bluetooth till hörlurar eller högtalare. Detta har inget att göra med Internet, men är ett 
gränssnitt som kan användas tack vare WLAN-antennen. 
 

2. WiFi-anslutning till Internet 
Anslutning till ett trådlöst nätverk kräver vanligtvis två saker: namnet på nätverket samt ett 
lösenord. Det här behöver du bara ställa in en gång. Milestone kommer därefter ihåg dina 
inställningar. Du kan spara flera nätverk och Milestone ansluter då till det starkaste 
nätverket. 
 
Det finns två sätt att ange ett lösenord för ett WiFi-nätverk: 
 

• Ange lösenordet med hjälp av knapparna på Milestone 
• Skapa en textfil med namnet ”wifi.txt” som innehåller WiFi-nätverkets namn och 

lösenord. Spara den här filen på ett SD-kort och sätt in det i Milestone. 
 
Alternativ 1 / Ange lösenordet med Milestones knappar 
 
Gå till menyalternativet "WiFi" i webbradio eller internet och tryck på Bakåt. Milestone 
söker efter tillgängliga WiFi-nätverk med meddelandet "söker WiFi-nätverk, startar WiFi". 
Det kan ta några sekunder. Milestone meddelar hur många nätverk som hittats. 
 
Notera att nätverk i 2.4 GigaHertz-bandet visas. 5 GigaHertz-nätverk stöds inte. 
 
Tryck på Framåt för att visa listan med tillgängliga nätverk. Önskat WiFi-nätverk kan väljas 
genom att trycka på Spela upp. Milestone säger nu "Inget känt lösenord". Tryck och håll 
inne Spela upp för att växla till inmatning av lösenord. Du anger lösenordet genom att 
använda de fyra knapparna runt Spela upp. Bekräfta varje tecken genom ett kort tryck på 
Spela upp. Om du skriver fel kan du avbryta inmatningen genom att trycka på Välj. Välj 
därefter nätverket och ange lösenordet igen. För att slutföra och spara lösenordet tryck 
och håll inne "Spela upp". Milestone bekräftar med meddelandet "Lösenord sparat". 
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Tryck kort på Spela upp för att försöka ansluta till nätverket. Detta bekräftas med 
meddelandet "ansluten". Om ett fel uppstod kommer du att höra "fungerade inte". Ditt 
lösenord kan vara felaktigt. Om du vill ange lösenordet på nytt, tryck och håll inne Spela 
upp som tidigare och ange ditt lösenord. Du kan ange lösenordet så många gånger du vill. 
Du kan även skriva över ett tidigare sparat lösenord om det har ändrats. 
 
Om ditt lösenord innehåller specialtecken som parenteser eller skiljetecken 
rekommenderar vi att du anger lösenordet i en textfil. 
 
Alternativ 2 / Inmatning via SD-kort 
 
Skapa en textfil med följande innehåll: 
Wifi-nätverkets namn (SSID) 
Lösenord 
Smeknamn på Wifi-nätverket. Här är ett exempel på hur textfilen kan se ut : 
wifinetworksvensson 
123456 
Svensson hemma 
 
Avsluta textfilen med en extra radbrytning. 
 
Observera de olika procedurerna för Windows eller macOS: 
 

Operativsystem Beskrivning 

Windows Du kan skapa filen i Anteckningar. Spara filen som wifi.txt. 

macOS 
 

Du kan skapa filen i programmet Pages. Välj Arkiv -> Exportera -> vanlig text och 
ange filnamnet wifi.txt  

".  

 
Kopiera filen "wifi.txt" till ett SD-kort som du sätter in i Milestone. Filen är i UTF-8-format 
och specialtecken såsom ä, ö, ü kan användas. Du kan även spara wifi.txt i det interna 
minnets rotkatalog. 
 
Milestone bekräftar nätverksnamn och lösenord. 
 

3. Webbradio 
Webbradio (även kallad Internetradio), är överföring av radiosändningar via Internet. För 
att kunna lyssna på webbradio måste du ha tillgång till en Internetanslutning. Fördelarna 
med webbradio är att program alltid överförs i god ljudkvalitet. En nackdel är att 
stationsadresserna, dvs länkarna kan ändras ibland. 
För att ta emot webbradio måste din Milestone 312 Ace WiFi vara ansluten till Internet via 
Wi-Fi. 
Du navigerar i webbradion genom att trycka på Spela in eller Funk. Där kan du välja 
mellan filterinställningar, Internet eller Bluetooth. 
 
För ännu bättre ljud kan du ansluta valfri högtalare eller hörlurar med en 3,5 mm kontakt 
längst ner till höger på Milestone. Du kan även använda funktionen kontinuerlig inspelning 
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för att spela in när du lyssnar på en webbradiostation. För att starta inspelningen, tryck 
Spela in och "Spela upp". Du stoppar inspelningen genom att trycka på Spela in. 
Inspelningarna sparas i det interna minnet och mappen webradio. Du kan lyssna på dina 
webbradioinspelningar i funktionen Audio. 

3.1. Hitta webbradiostationer 
Med funktionen webbradio kan du lyssna på tiotusentals stationer runt om i världen. Vi har 
försökt göra det så enkelt som möjligt för dig att få åtkomst till dessa på flera sätt: 
 

• Vi har sammanställt paket från programföretag som inkluderar vissa public service-
företag samt populära privata programföretag. 

• Vi har dessutom en stor databas med över 20000 globala kanaler där du kan filtrera 
efter stil, land, språk och popularitet. Detta är särskilt användbart om du vill lyssna 
på en viss musikstil, eller om du letar efter specifikt orienterade stationer som 
humor, barn, religion, 60-tal, osv. 

• Du kan även söka efter kanaler du känner till genom fritextsökning. 
• Du kan också lägga till dina egna länkar till webbradiostationer. Vi visar dig hur du 

gör detta nedan. 

3.1.1. Kanalpaket 
På vår hemsida hittar du webbradiolistor under Support / M 312 ACE (WiFi) för olika 
länder. Dessa listor innehåller populära offentliga och privata programföretag i respektive 
land. Dessa listor installeras med hjälp av våra praktiska PAK-filer. Välj önskad lista och 
spara motsvarande PAK-fil antingen i rotmappen i det interna minnet eller på ett SD-
minneskort. Sätt i SD-minneskortet i din Milestone. Milestone gör resten automatiskt. 
Stationslistorna packas upp och flyttas till en fil, "links.txt" i mappen Webradio. Du hittar 
alla kanaler i den nedladdade kanallistan under "Filtrera efter innehåll" och "Min lista". 
 
Du kan läsa in flera kanalpaket. De nya webbradiostationerna hamnar automatiskt framför 
de befintliga. 
 
Du kan även redigera listan med installerade stationer. För att göra det, öppna filen 
"links.txt" i mappen "Webradio". Du kan ta bort rader, ändra namnen på stationerna inom 
citattecken eller lägga till egna kanaler. Det senare beskrivs nedan i avsnittet "Lägga till 
egna länkar". 
 
Vi kontrollerar regelbundet länkarna i våra fördefinierade kanalpaket och uppdaterar dem 
vid behov, så du bör sällan stöta på ogiltiga länkar. 

3.1.2. Filtrera kanaler 
Du kan Välja kanal med olika filterinställningar. Du kan till exempel välja Tyskland för filtret 
"Land", tyska för filtret "Språk", minst 100 besök för filtret "Besök" och Pop för filtret 
"Innehåll". Då har du cirka 27 stationer som visas under ”Lista över kanaler". 
Innehållsfiltret innehåller cirka 30 kategorier, till exempel pop, nyheter, rock, blues, 60-tal, 
julmusik, barnprogram, religion, diskussioner, reggae osv. Exempel på filtrering: 

• Filtrera efter nyheter: 2800 kanaler över hela världen, sedan filtrerat till Tyskland 
fortfarande 97. 

• Filtrera efter rockmusik: 2500 stationer över hela världen, sedan filtrerat till Kina 
fortfarande 5. 

• Filtrerat efter åttiotal: 600 kanaler över hela världen, sedan filtrerat till Frankrike 
fortfarande 22. 
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Efter filtreringen kommer du att kunna lyssna på några av de återstående stationerna och 
eventuellt spara dem som favoriter om du gillar dem (se nedan). 

3.1.3. Fritextsökning 
Om du vill söka direkt efter en specifik kanal kan du göra det med menyalternativet "Sök 
efter ord i stationsnamnet”. Genom att ange ett sökord listar Milestone alla kanaler som 
innehåller sökordet. 
 
När du söker i den världsomspännande databasen söker Milestone både på namnet och 
länken vilket kan innebära att en träff inte innehåller ditt sökord. Sökordet kan vara dolt i 
länken. Mer information finns i funktionsöversikten nedan. 
 
Några ord om databasens kvalitet: 
 

• Stilarna i den världsomspännande databasen är inte exklusiva, dvs kombinationer 
av stilar är möjliga. En station med 60-talsmusik kan även dyka upp under rock, 70-
tal, pop, osv. Passa på att botanisera och upptäck nya saker och ge dig ut på en 
ljudresa. 

• Den världsomspännande databasen är väldigt stor, men också föremål för många 
förändringar. Bakom många länkar finns ingen egentlig radiostation, utan det kan till 
exempel vara en privatperson som driver den som en hobbyverksamhet. Det kan 
också vara en dator som spelar en spellista. Det finns ingen kvalitetssäkring här, 
utan du måste vänja dig vid enstaka döda länkar. 

3.1.4. Lägga till egna länkar 
Du kan lägga till dina egna kanaler om du har länkarna till dem. För att göra det, öppna 
filen "Links.txt" i mappen "Webradio" i Milestones interna minne med en enkel 
textredigerare. En rad börjar med stationens namn inom citattecken och därefter länken 
med ett avstånd på ett eller flera mellanslag. Exempel: 
 

- "Deutschlandfunk" http://st01.dlf.de/dlf/01/128/mp3/stream.mp3 
- "NDR 2 - Niedersachsen" 

http://www.ndr.de/resources/metadaten/audio/m3u/ndr2.m3u 
 
Du kan ange vilken text som helst inom citattecknen. Tänk på att teckenuppsättningen 
Windows 1252 och inte UTF-8 används, annars kan specialtecken uttalas felaktigt. 
Ibland erbjuds flera länkar för samma station som skiljer sig åt i till exempel bithastighet, 
ljudkodning. Vi rekommenderar: 
 

• Använd ganska höga bithastigheter, till exempel 128 kbps eller mer. Dagens 
internetuppkopplingar tillåter detta. 

• Milestone spelar upp länkar i formaten MP3- eller AAC-data. OGG stöds inte. 
• Om det är tillgängligt, använd gärna M3U-länkar. 

3.2. Skapa favoriter 
Gillar du särskilt en station? Då kan du spara den som en favorit. Då finns stationen alltid 
tillgänglig och du behöver inte söka efter den på nytt. För att göra detta, tryck och håll inne 
Spela upp så sparas radiostationen i listan med favoriter.  
 
Favoriterna sparas i filen "CONFIG _MILESTONE.TXT" och kan redigeras med en vanlig 
textredigerare. 
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3.3. Funktionsöversikt Webbradio 
Följande funktioner finns tillgängliga: 
 

Navigering Beskrivning 

Webradio 
Favoriter 

Tryck på Framåt eller Bakåt för att välja en favorit.  

Tryck på Spela upp för att börja lyssna. Tryck igen på Spela upp för att stoppa 
uppspelningen. 

För att ta bort en favorit, tryck på Funk och Spela upp. 

Lista över 
kanaler 

Välj önskad kanal med Framåt och Bakåt. 

Tryck på Spela upp för att börja lyssna. Tryck på Spela upp igen för att stoppa. 

När du stoppat uppspelningen kan du spara vald kanal som en favorit. Tryck och håll 
inne Spela upp. 

Filtrera efter 
innehåll 

Använd Framåt och Bakåt för att välja önskad genre. 

Filtrera efter 
besök 

Välj station efter popularitet. Om du inte vill ha något filter, välj inget filter. 

Filtrera efter 
land 

Tryck på Framåt och Bakåt för att välja önskat land. Om du inte vill använda något 
filter, välj inget filter. 

Filtrera efter 
språk 

Filtrera efter språk. 

Nollställ alla 
filter 

Tryck på Spela upp för att nollställa alla filterinställningar.  

Sök efter ord i 
stationsnamnet 

Använd Framåt och Bakåt för att ange ett sökord. Milestone berättar hur du anger 
sökordet. 

Bekräfta varje inmatat tecken med Spela upp. För att starta sökningen, tryck och håll 
inne Spela upp. Milestone läser upp ditt sökord. Använd Framåt och Bakåt för att välja 
önskad kanal. 

För att spara den som en favorit, tryck och håll inne Spela upp. 

Bluetooth Vänligen se avsnittet ”Bluetooth”. 

 

3.4. Första hjälpen för Internetanslutning och webbradio 
Har du problem med webbradion eller Internetanslutningen? Se nedan för tips på hur du 
kan åtgärda vanliga problem: 
 



  

8 

Nyckelord Procedur 

WiFi-anslutning Kontrollera din WiFi-anslutning. Kanske har du för långt avstånd till din router. 

Är din Milestone verkligen ansluten till nätverket? Gå till menyn ”WiFi-nätverk, välj 
ditt nätverk med Framåt och Bakåt och tryck på Spela upp. Om Milestone är ansluten 
får du ett meddelande om det. 

Om inget hjälper, testa att starta om Milestone genom att trycka ner alla fyra knappar 
samtidigt förutom Spela upp. 

Webbradio-
anslutning 

Ibland kan servern för vald webbradiostation koppla ifrån anslutningen. Stoppa 
uppspelningen och välj stationen på nytt. 

Det kan också vara så att ingen sändning pågår för tillfället. Försök igen senare, eller 
välj någon annan radiostation. 

Batteriförbrukn
ing och Wi-Fi 

Under en aktiv Wi-Fianslutning är batteriförbrukningen hög. Du kan lyssna på 
webbradion i lite drygt fyra timmar innan batteriet är slut. Ha din laddare nära till hands 
så du kan ladda batteriet. 

Byter du funktion till exempel Böcker eller Audio avaktiveras WiFi-modulen efter fem 
minuter för att spara ström.  

 

 

4. Internet 
I funktionen "Internet" hittar du Väder och Onlinebibliotek.  
 
Dessutom kan du ansluta till Internet. Se WiFi-Nätverk / Anslutning till Internet. 
 
Du kan även göra inställningar för Bluetooth här. 

4.1. Väder 
Du kan få aktuell väderinformation med temperatur och vind. Dessutom finns en 
väderprognos för de kommande 4 dagarna tillgänglig. Många gånger vill man få 
väderinformation för flera platser, till exempel bostads- och semesterort. Du kan skapa en 
lista med favoriter och hämta dem enkelt. 
 
Vi har sparat över 200 000 platser i Milestone för vilka vädret kan hämtas. Milestone låter 
dig ange önskad plats på tre sätt: 
 

• Ange plats med hjälp av filtren "Land" och "Folkmängd". Om du till exempel väljer 
"Land" Tyskland och filtrerar efter "Folkmängd" minst 500 000. Nu kan du navigera i 
listan under "Lista med platser". 

• Du väljer en plats och skapar en områdesökning. Milestone berättar om de hittade 
platserna på valt avstånd. 

• Du kan ange önskad plats direkt. Se "Avancerade väderinställningar". 
 
När du väl hittat en plats kan du spara den som favorit. Då har du den alltid tillgänglig och 
behöver inte göra en ny sökning. 
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Exempel på hur man söker efter vädret i Hamburg: Tryck på Funk för att navigera till ”Välj 
land”. Använd Framåt och Bakåt för att välja Tyskland. Tryck på Funk en gång till för att 
välja ”Folkmängd” och minst 500 000. Du har nu ställt in alla filtren. Tryck på Spela in för 
att navigera till ”Lista med platser”. Tryck på Framåt eller Bakåt för att navigera till 
Hamburg. Tryck på Spela upp för att få aktuell väderinformation uppläst. Tryck och håll 
inne Spela upp för att spara den aktuella platsen som favorit. 
 
Exempel på områdesökning: Hamburg är fortfarande valt. Nu vill vi få information om 
Buxtehude nära Hamburg. För att få det, tryck på Funk för att navigera till områdesökning. 
Tryck därefter på Välj och Spela upp samtidigt för att söka efter platser i närheten. Det 
finns över 700. Du kan gå igenom dem med Bakåt och Framåt. Exempel på platser som 
visas är Saint George och Neustadte. Även mycket små platser visas. Efter cirka 30 träffar 
hittar du Neu-Wulmstorf som ligger nära Buxtehude. Det är därför enklast att göra en ny 
områdesökning här. Detta görs från Neu-Wulmstorf eftersom det var den senaste platsen 
du visat. Cirka 700 platser visas igen. Den tionde posten är Buxtehude. Det är bäst att 
spara den här platsen som en favorit genom att trycka och hålla inne Spela upp. 

4.1.1. Vädernavigering 
Navigering Beskrivning 

Väder för sparade 
platser 

Tryck på Bakåt eller Framåt för att navigera bland dina sparade platser. 

Tryck på Spela upp för att få aktuell väderinformation. 

Tryck och håll inne Spela upp för väderprognos. 

För att ta bort en favorit, Tryck och håll inne Funk och tryck därefter på Spela 
upp efter att platsen lästs upp. 

Lista med platser Välj plats med Framåt och Bakåt. 

Tryck på Spela upp för att få aktuell väderinformation uppläst. 

Tryck och håll inne Spela upp för att spara vald plats som favorit. 

Om du gjort filterinställningar visas endast platser utifrån dina inställningar. 

Välj land Välj land med Framåt och Bakåt. 

Välj befolkning Välj befolkning genom att använda Framåt och Bakåt. 

Områdesökning Välj önskad plats i menyn ”Lista med platser” eller favoriter för att göra en 
områdesökning. Du behöver inte bekräfta med Spela upp. När du valt önskad 
plats, navigera till menyalternativet ”Områdesökning” och tryck därefter 
samtidigt på Välj och Spela upp. Milestone meddelar antalet funna platser. 
Tryck på Framåt för att välja plats. 
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4.1.2. Avancerade väderinställningar 
Du kan även filtrera bort önskade väderplatser direkt i filen CONFIG MILESTONE.TXT. Du 
måste ange den geografiska latituden och longituden för varje plats. Det är bäst att 
kopiera en befintlig rad med en redan sparad plats i filen och infoga motsvarande data. 
Därefter kommer platsen att kunna väljas i listan med favoriter. 
Du kan hitta de geografiska koordinaterna med till exempel Google Maps. 
 
För att till exempel lägga till staden Bordeaux i Frankrike, öppna Google Maps på en dator 
och sök efter Bordeaux. Högerklicka på Bordeaux. En snabbmeny visas. Koordinaterna 
visas högst upp. Klicka på koordinaterna för att kopiera dem till urklipp, (44.8433, -
0.58464). Det finns fler decimaler, men sex siffror bör vara tillräckligt eftersom den sista 
siffran bara gör ett avstånd på cirka 500 meter. Anslut Milestone till datorn och öppna filen 
CONFIG MILESTONE.TXT. Leta efter rader som börjar med "weather_place". Du hittar till 
exempel Hamburg från ett tidigare exempel. 
 
weather_place "Hamburg" 53.549999 10.000000 
 
Kopiera den här raden och ändra platsen Hamburg till Bordeau och ange de två bakre 
siffrorna för Bordeaux. Ortnamnet måste vara inom citattecken. De två siffrorna är utan 
citattecken och utan kommatecken däremellan, men åtskilda av minst ett mellanslag: 
 
weather_place "Bordeaux" 44.8433 -0.58464 
 
Spara så är du klar. Du kan välja vilket namn du vill. Det avgörande är koordinaterna för 
vilka vädret väljs. Använd inga extra mellanslag eller liknande. Filen CONFIG 
MILESTONE.TXT skrivs om varje gång Milestone stängs av och formateras optimalt. 

4.2. Onlinebibliotek 
En mycket populär och kraftfull funktion är anslutningen till onlinebibliotek. Du kan enkelt 
söka, låna, ladda ner och spela upp böcker på Milestone. Just nu finns följande bibliotek 
tillgängliga: Tyskland Zeitpunkt der Drucklegung sind dies: Deutsche Zentralbücherei 
Leipzig, Norddeutsche Hörbücherei Hamburg, Hörbücherei des Blinden- und 
Sehbehindertenverbandes Österrike, atz Hörmedien für Sehbehinderte und Blinde, Polen 
DZDN, Niederlande Passend Lezen, Belgien Andersleezen, Norge NLB Oslo, Sverige 
MTM. 
 
För att kunna söka efter och ladda ner böcker måste Milestone vara ansluten till Internet 
och du behöver dessutom användaruppgifter till önskat onlinebibliotek. När du laddat ner 
dina böcker behöver du inte längre vara ansluten till nätet utan kan lyssna på böckerna i 
funktionen Böcker. 
 
Du hittar två menyalternativ i "Internet": 
 

• Onlinebibliotek: Anslut till valt bibliotek. 
• Onlinebibliotek: Välj önskat bibliotek. 

 
Du behöver oftast bara välja bibliotek en gång. Här anger du även dina användaruppgifter. 
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4.2.1. Menyn för att välja Onlinebibliotek:  
Här väljer du önskat bibliotek och anger dina användaruppgifter om det behövs. Du kan 
ställa in åtkomst till flera bibliotek. Alla bibliotek sparas och du kan välja vilket bibliotek 
som ska användas. 
 
Milestone måste vara ansluten till Internet. Läs kapitlet "WiFi-nätverk / Anslutning till 
Internet". 
 
Tryck på Framåt för att välja det bibliotek du vill ansluta till. 
 
Du kan ange dina användaruppgifter på två sätt. Antingen använder du knapparna på 
Milestone, eller så skapar du en textfil med dessa. 
 
För att ange dina användaruppgifter med knapparna på Milestone, tryck på Bakåt när du 
valt önskat onlinebibliotek med Framåt. Följ Milestones instruktioner. Först anger du ditt 
användarnamn. Inmatning sker via de fyra knapparna runt Spela upp. Du bekräftar varje 
inmatat tecken genom ett kort tryck på Spela upp. När du är klar, tryck och håll inne Spela 
upp för att spara ditt användarnamn. Därefter anger du ditt lösenord på samma sätt. Tryck 
och håll inne Spela upp för att spara. Om du skriver fel, tryck på Välj för att avbryta. 
 
Ange användaruppgifter via dator. Anslut Milestone till en dator och öppna filen CONFIG 
MILESTONE.TXT. Hitta raden som börjar med dod_login och innehåller namnet på önskat 
bibliotek. På den här raden måste även användarnamn och lösenord anges inom 
citattecken. Exempel för Deutsche Zentralbücherei Leipzig (DZB): 
 
dod_login "DZB_Leipzig" "Användarnamn" "Lösenord" 
 
Tryck på Enter för att infoga en extra radbrytning. Milestone är nu redo att ansluta till valt 
onlinebibliotek! 

4.2.2. Ansluta till valt bibliotek 
Beroende på vilket bibliotek du ansluter till, kan menyerna variera. För att ansluta till valt 
bibliotek, tryck på Spela upp. Om Milestone säger ”du är i biblioteket” är du ansluten. Du 
använder knapparna Framåt och Bakåt för att navigera. Tryck på Spela upp för att 
bekräfta. 

4.2.3. Beställning, nedladdning och utlåning 
Har du hittat en talbok som du vill låna och ladda ner, eller lägga i en bevakningslista? 
Daisy-biblioteken har implementerat utlåningsprocessen på lite olika sätt, men det är 
enkelt att använda. 
Tryck på Spela upp i en lista med böcker för att få information om vald bok. Det är den så 
kallade metainformationen för boken. Du kan läsa metainformationen med Bakåt och 
Framåt. Förutom information om boken visas även menyalternativ för att låna eller 
beställa. Ett lån flyttar boken till din personliga bokhylla i biblioteket för senare nedladdning 
till Milestone. 
 
Du kan öppna din personliga bokhylla i huvudmenyn för ditt bibliotek som det sista 
menyalternativet genom att trycka på Framåt. Du navigerar i menyn med Bakåt och 
Framåt. Tryck på Spela upp för att bekräfta. I din personliga bokhylla hittar du de böcker 
du lånat. Tryck på Spela upp för att ladda ner en bok till din Milestone. 
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Nedladdning tar tid. Som riktlinje gäller 20 gånger läshastigheten, dvs cirka 3 minuter per 
timmes lästid. En tio timmar lång talbok ta 30 minuter att ladda ner. Milestone meddelar 
nedladdningsförloppet med jämna mellanrum. Du kan när som helst få det uppläst genom 
att trycka på Funk. Ett klickande ljud indikerar att nedladdning pågår. 
 
Om du vill ta bort en bok från din bokhylla kan du göra det med den välkända 
tangentkombinationen för radering. Tryck och håll inne Funk och tryck därefter på Spela 
upp. 
 
Du kan när som helst avbryta nedladdningen genom att trycka på Väljknappen eller 
kopplar ner från Internet. Den del av boken som laddats ner fram till dess sparas på 
Milestone. Om du vill fortsätta nedladdningen väljer du boken igen i din personliga 
bokhylla i biblioteket och startar nedladdningen genom att trycka på Spela upp. Milestone 
återupptar då nedladdningen. 
 
En nedladdad bok finns sedan i funktionen Böcker i Milestone under menyalternativet 
"Bokhylla". Du kan ladda ner så många böcker du vill så länge det finns tillräckligt med 
minne. 
 
Du kan ta bort böcker från din personliga bokhylla i biblioteket. För att göra det, välj bok 
med Framåt och Bakåt. Tryck Funk och Spela upp för att ta bort vald bok. 
 

5.  Bluetooth 
Vill du ha ännu bättre ljud? Du kan ansluta din Milestone till en extern högtalare eller 
hörlurar via Bluetooth. Bluetooth innebär att en kabelanslutning mellan Milestone och 
högtalaren inte är nödvändig. 
 
Så här ansluter du till en Bluetooth-enhet: 
 
Först måste Bluetooth-enheten bli känd för Milestone. Varje Bluetooth-enhet har ett unikt 
identifikationsnummer.  Du behöver inte känna till det här numret, men du måste få 
enheten att tillkännage numret så att Milestone kan hitta och parkoppla den. När det här är 
klart kommer Milestone ihåg enheten för senare åtkomst. 
 
För att para ihop en enhet, gå till Bluetooth som du hittar i Webbradio eller Internet. Tryck 
på Bakåt för att påbörja sökning efter Bluetooth-enheter. Milestone söker nu efter enheter 
under 10 sekunder. Kontrollera att din enhet är i parningsläge enligt enhetens 
bruksanvisning. 
När sökningen är klar meddelar Milestone hur många Bluetooth-enheter som hittats. Tryck 
på Framåt för att välja enhet. Tryck på Spela upp för att parkoppla enheten med Milestone. 
 
Du kan stänga av Milestones högtalare när du använder en Bluetooth-enhet. För att göra 
det, tryck Välj och Spela upp samtidigt. För att slå på Milestones högtalare igen, tryck Välj 
och Spela upp igen. 
 
För att avbryta en Bluetooth-anslutning, tryck på Spela upp när du är i menyn för 
Bluetooth-enheter. För att ta bort en Bluetooth-enhet, Tryck Funk och Spela upp. 

5.1. Första hjälpen för Bluetooth 
Har du problem med Bluetooth? Se nedan för tips på hur du kan lösa vanliga problem: 
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Nyckelord Procedur 

Bluetooth-
ljudenhet 

Vi har generellt goda erfarenheter av Bluetooth-ljudenheter från JBL och Bose. 

Parkoppling Om Milestone misslyckas att parkoppla din Bluetooth-enhet eller hörlurar kan det bero 
på att den försöker parkoppla med en annan enhet. Försök att stänga av Bluetooth på 
enheter i närheten, exempelvis din mobiltelefon. 

Böcker och 
Bluetooth 

Om du lyssnar på en Daisybok och din Bluetooth-högtalare stängs av efter några 
minuter, testa att koppla ifrån din högtalare och återanslut till nätverket och parkoppla 
din högtalare på nytt. 

Batteriförbrukn
ing och 
Bluetooth 

Under en aktiv Bluetooth-anslutning är batteriförbrukningen hög. Du kan lyssna på en 
talbok i lite drygt fyra timmar innan batteriet är slut. Ha din laddare nära till hands så du 
kan ladda batteriet. 

5.2. Avancerade Bluetoothfunktioner 
Om du vill byta namn på dina sparade Bluetooth-enheter kan du göra det i CONFIG 
MILESTONE.TXT i Milestones interna minne. Tillverkare av högtalare och hörlurar har 
ibland lite kryptiska namn som till exempel "E7". Du kanske föredrar namnet "Gustavs nya 
avancerade hörlurar". Redigera bara texten på respektive enhet inom citattecknen. 
Milestone kan fortfarande identifiera enheten baserat på strängen i slutet av raden. Detta 
är enhetens Bluetooth-adress. Den är unik för varje Bluetooth-enhet. Den tilldelade 
adressen inträffar inte två gånger. 
 

6. Försäkran om överensstämmelse 
Tillverkare: Bones AG, Güterstrasse 8, CH-8245 Feuerthalen / Schweiz 
info@bones.ch, www.bones.ch 
Vi förklarar överensstämmelsen för den nuvarande produkten Milestone 312 Ace WiFi 
enligt direktiven: 
• RÖD 2014/53/EU 
• RoHS 2011/65/EU 
Denna deklaration gäller till nästa produktändring. 24 mars 2022, Bones AG, Stephan 
Knecht, VD. 
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