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Milestone CD Drive

Gefeliciteerd met de aankoop van de Milestone CD-drive. Vanaf nu kunt u de inhoud van 
een CD rechtstreeks kopiëren naar de SD-kaart van uw Milestone, zonder tussenkomst 
van de computer.

Beschrijving van de drive
De Milestone CD-drive is een externe drive van Lite-On in combinatie met de
software van Milestone. De drive heeft een USB-poort aan de achterkant. In het midden 
aan de voorkant bevindt zich een knop die u naar rechts dient te schuiven om de drive te 
openen.

De drive aansluiten op uw Milestone 212 of 312
De Milestone CD-drive is compatibel met de Milestone 212 en Milestone 312. Uw 
Milestone dient wel voorzien te zijn van firmware versie 4.47 of hoger. U kunt de firmware 
versie beluisteren door de menu toets (met het kruis) een aantal seconden ingedrukt te 
houden totdat u de melding over het batterij niveau hoort. Er worden vervolgens een 
aantal zaken opgenoemd, waaronder "software" waarna u de versie van de firmware 
hoort. 
De drive wordt geleverd met een speciale Y-kabel. Van deze kabel hebben twee uiteinden 
een USB-aansluiting. Het derde uiteinde is bevestigd aan een voeding. De Y-kabel 
verbindt uw Milestone met de drive en voorziet beide apparaten van stroom door de 
stekker van het derde uiteinde in een stopcontact te steken. 
Sluit de apparaten als volgt aan:
1. Sluit het USB-uiteinde gemarkeerd met een vlaggetje op de USB-poort aan de 

achterkant van de drive.
2. Sluit het uiteinde met de voedingseenheid aan op een stopcontact.
3. Sluit het andere USB-uiteinde aan op uw Milestone.

Invoegen en kopiëren van een cd

De drive leest muziek-en data-cd's. Een DAISY-cd is ook een data-cd.
Schuif het knopje aan de voorzijde van de drive naar rechts om het deksel te openen. 
Plaats de cd in de drive en sluit het deksel. De cd begint te draaien en Milestone meldt 
"Milestone 312 drive". Zorg ervoor dat er een SD-geheugenkaart met voldoende geheugen 
in uw Milestone zit. Druk op "Afspelen" om het kopieerproces te beginnen. Uw Milestone 
meldt "Start uitlezen van de CD" en u hoort een tikkend geluid tijdens het kopieerproces. 
Uw Milestone creëert een map "CD_0001" op de SD-geheugenkaart. Daarin vindt u de 
gekopieerde inhoud terug.
Hint voor de Milestone 312: In de lokale instellingen van het cd-station kunt u kiezen welk 
formaat u wilt gebruiken voor muziek-cd's. U kunt kiezen tussen MP3 en WAV. Let op: 
WAV heeft meer dan 5 keer meer geheugen nodig dan MP3.
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Status kopieerproces opvragen
Druk en houdt de "Menu" toets tenminste 1,5 seconden in terwijl de drive aan het kopiëren 
is of een cd aan het omzetten is. Uw Milestone meldt het percentage van de huidige stap. 
Er zijn altijd twee stappen. Stap 1: CD uitlezen. Stap 2: het verwerken van de gekopieerde 
bestanden.

Stop kopieerproces
Om te stoppen met het kopiëren kunt u gewoon de USB-stekker ontkoppelen van de 
Milestone.

Duur van de kopieerproces
• Het kopiëren van een muziek-cd van 450 MB en omzetten naar MP3 duurt ongeveer 30 

minuten.
• Het kopiëren van een muziek-cd van 450 MB en opslaan als WAV duurt ongeveer 20 

minuten.
• Het kopiëren van een data-cd, bijvoorbeeld DAISY CD, van 450 MB duurt ongeveer 30 

minuten.
Aan het eind van het kopieerproces hoort u "afgerond".

Als kopiëren mislukt
Als uw drive problemen geeft tijdens het kopiëren, koppelt u dan de drive los van het 
stopcontact en sluit deze weer aan na 30 seconden. Zorg ervoor dat de cd goed in de 
drive geplaatst is en niet per abuis ondersteboven is geplaatst. [Daarnaast is het, zoals 
eerder vermeld, belangrijk dat uw Milestone voorzien is van firmware versie 4.47 of hoger]. 
Probeer opnieuw het kopieerproces te starten.
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