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Gratulujemy zakupu urządzenia Milestone 212 Ace! 
Witamy w rodzinie użytkowników urządzeń Milestone.


Kupując Milestone 212 Ace stałeś się posiadaczem zaawansowanego odtwarzacza, 
otwierającego przed tobą świat cyfrowej książki mówionej. W Milestone 212 Ace 
skoncentrowaliśmy się na prostocie użytkowania, aby był on łatwy w obsłudze dla każdego 
miłośnika książek. Prosta obsługa Milestone gwarantuje ci od samego początku prawdziwą 
przyjemność użytkowania.


Milestone 212 Ace zwraca na siebie uwagę obudową w modnym kolorze rubinowej czerwieni. 
Rozmiarami przypomina kartę kredytową, jest więc naprawdę mały i doskonale przenośny. 
Leciutki i niewielki jest też sam nośnik, wykorzystywany w Milestone 212 Ace do przechowywania 
danych. Twoje książki zapisywane są na wymiennych kartach pamięci SD. Ogromna pojemność 
tego typu kart pozwoli ci na zapisanie wszystkich ulubionych książek na jednej karcie pamięci.


Niech Milestone 212 Ace wraz z doborowymi księgozbiorami towarzyszy ci na co dzień 
gdziekolwiek się udajesz.


Życzymy ci łatwego startu z milestone 212 Ace i wiele dobrej zabawy!


www.bones.ch  

http://www.bones.ch
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1. Przyciski Milestone 212 Ace 
Niniejszy rozdział omawia rozkład przycisków, gniazd I innych wyczuwalnych dotykiem elementów 
Milestone.


1.1. Omówienie rozkładu elementów 

1.1.1. Panel sterowania 
Umieść Milestone przed sobą zwrócony panelem z przyciskami do góry. Na panelu znajdziesz 
pięć przycisków z dużym, okrągłym przyciskiem pośrodku, otoczonym czterema przyciskami, 
ułożonymi wokół niego w formie krzyżyka. Okrągły, wklęsły przycisk w środku jest jedynym 
klawiszem o gładkiej powierzchni, pozbawionej oznaczeń dotykowych. Jest to klawisz "Play". 
Poniżej klawisza "Play" znajdziesz przycisk "Mode", oznaczony wyczuwalnym dotykiem 
krzyżykiem w kształcie litery X. Nad klawiszem "Play" znajduje się przycisk nagrywania "Rec", 
oznaczony wyczuwalnym dotykiem kółeczkiem. Na lewo od środkowego klawisza "Play" znajduje 
się "Strzałka w Lewo". Łatwo ją poznać po kształcie grota strzałki, zwróconego w lewą stronę. 


Na prawo od klawisza "Play" znajduje się klawisz "Strzałki w Prawo", oznaczony wyczuwalnym 
dotykiem grotem strzałki, zwróconym w prawą stronę. Przyciski, o których tu mowa, 
wykorzystywane są jako klawiatura kierunkowa podczas nawigacji w Milestone.


Poniżej omówionych przed chwilą przycisków wyczujesz dotykiem krateczkę głośnika, natomiast 
w górnym lewym rogu urządzenia zlokalizowana jest czerwona dioda sygnalizacyjna.


1.1.2. Górna ścianka 
Na górnej ściance znajduje się szósty klawisz. Jest to mały, okrągły przycisk, zlokalizowany blisko 
lewego górnego rogu urządzenia. Ten przycisk to klawisz wyboru – "Selektor". Na prawo od niego 
znajduje się podłużny otwór. Jest to gniazdo USB. Poza transferem danych z komputera, służy 

	



ono do ładowania akumulatora Milestone. Na górnej ściance w pobliżu prawej krawędzi Milestone 
znajdziemy też małe okrągłe gniazdko, służące do podłączania zewnętrznych mikrofonów.


1.1.3. Dolna ścianka 
Na dolnej ściance znajduje się jedynie gniazdko słuchawkowe.


1.1.4. Prawa ścianka 
Na prawej ściance urządzenia znajduje się szczelina na kartę SD.


1.2. Elementy przyłączeniowe 
Poniższy opis dotyczy fizycznych możliwości połączeniowych z Milestone 212 Ace.


1.2.1. Ładowanie akumulatora 
Dostarczoną wraz z Milestone ładowarkę należy podłączyć do gniazdka elektrycznego, a koniec 
kabla ładowarki należy podłączyć do gniazdka Mini-USB Milestone, znajdującego się pośrodku 
górnej ścianki urządzenia. Prawidłowe podłączenie oznajmi krótki, niski dźwięk sygnalizacyjny. 
Jednocześnie czerwone światełko na panelu sterowniczym z przodu urządzenia zacznie migać z 
częstotliwością raz na trzy sekundy. Maksymalny czas ładowania wynosi trzy godziny. Zwracamy 
uwagę na fakt, że podłączenie Milestone do komputera również skutkuje ładowaniem 
akumulatora, o ile komputer jest włączony. Informacja o poziomie naładowania akumulatora jest 
dostępna w module Serwis Informacyjny. Moduł ten jest szczegółowo omówiony w jednym z 
dalszych rozdziałów podręcznika.


Milestone 212 Ace wyposażony jest w doskonały akumulator litowo-polimerowy. Maksymalny 
czas odtwarzania wynosi ponad dwadzieścia godzin. Najdłuższy czas odtwarzania uzyskamy, gdy 
odsłuchujemy nagrania z pomocą słuchawek przy średnim ustawieniu głośności i korzystając ze 
standardowej prędkości odtwarzania. Zwracamy uwagę, że korzystanie z wbudowanego głośnika 
wymaga więcej energii, istotnie skracając czas odtwarzania. Podobnie ma się rzecz ze 
zwiększonym tempem odtwarzania, odsłuchem ze zwiększoną głośnością oraz odtwarzaniem 
plików tekstowych.


1.2.2. Słuchawki 
Jeśli nie chcemy słuchać Milestone 212 Ace przez jego wbudowany głośniczek, możemy 
podłączyć do Milestone dowolne słuchawki, korzystając ze standardowego gniazdka typu Jack o 
średnicy 3,5 mm, zlokalizowanego na dolnej ściance urządzenia. Odtwarzanie zostanie 
automatycznie przełączone z wewnętrznego głośnika na słuchawki.


1.2.3. Połączenie z komputerem przez USB 
Aby połączyć Milestone 212 Ace z komputerem należy korzystać z dostarczonego w komplecie 
kabla USB. Mniejszą wtyczkę kabla podłączamy do gniazdka Mini-USB Milestone, 
zlokalizowanego pośrodku na górnej ściance urządzenia. Większa wtyczka kabla podłączana jest 
do standardowego gniazda USB w komputerze. Powodzenie podłączenia sygnalizowane jest 
wypowiadanym przez Milestone komunikatem "Połączenie aktywne". Można teraz przesyłać pliki, 
jak książki, nagrania muzyczne, pliki tekstowe i inne. Więcej szczegółów na ten temat można 
znaleźć w rozdziale "Połączenie z komputerem". Szybki port USB 2.0 pozwala na uzyskiwanie 
krótkich czasów przesyłu nawet w przypadku plików danych dużej objętości. Dodatkowo, 
podczas aktywnego połączenia Milestone z komputerem, doładowywany jest akumulator 
Milestone.


Wskazówka: Zwracamy uwagę, że w trakcie aktywnego połączenia Milestone z komputerem 
poprzez USB, zablokowana jest klawiatura urządzenia.




1.2.4. Mikrofony zewnętrzne 
Na górnej ściance po prawej stronie znajduje się standardowe gniazdko przyłączeniowe 3,5 mm. 
Używamy go do podłączania mikrofonu zewnętrznego. Więcej informacji na temat mikrofonów 
zewnętrznych zawiera jeden z dalszych rozdziałów podręcznika, zatytułowany "Dyktafon".


1.2.5. Karta pamięci SD 
Milestone 212 Ace korzysta z kart pamięci SD i SDHC do przechowywania książek i innych 
plików. Nazwa SD oznacza "Secure Digital" – światowy standard kart pamięci. W handlu 
dostępne są karty pamięci o różnej pojemności nawet do 32 GB. Sugerujemy używanie kart SD 
firm Sandisk, Kingston, Transcendent i Toshiba, gdyż zapewniają one dużą niezawodność. Kartę 
umieszcza się w podłużnej szczelinie w prawej ściance Milestone 212 Ace. Aby prawidłowo 
umieścić kartę w szczelinie, należy ją wsunąć do otworu i delikacnie nacisnąć, aż nastąpi 
charakterystyczny dźwięk, oznaczający poprawne zatrzaśnięcie mechanizmu przytrzymującego 
kartę. Nie należy stosować zbyt dużej siły podczas tego procesu. Aby wyjąć kartę ze szczeliny 
należy delikatnie ponownie wcisnąć kartę, która następnie automatycznie wysunie się nieco z 
otworu.


Uwaga: Jeśli umieszczenie karty SD w otworze nastręcza trudności, należy upewnić się czy karta 
wsuwana jest prawidłowo. Jeden z krótszych boków karty jest w charakterystyczny sposób 
ząbkowany. Te ząbki to styki karty. Dodatkowo jeden z rogów karty jest ścięty. Podczas wsuwania 
karty do szczeliny należy zwrócić uwagę, by karta wsuwana była do otworu bokiem, opatrzonym 
ząbkami, ząbkowana strona karty zwrócona była ku górze, a ścięty róg karty skierowany był ku 
dolnej ściance Milestone 212 Ace, czyli w kierunku gniazdka słuchawkowego.


2. Funkcje globalne 
Niniejszy rozdział podaje ogólne informacje o korzystaniu z Milestone 212 Ace. Podane poniżej 
komendy i uruchamiane przez nie funkcje działają we wszystkich modułach Milestone – "Książki", 
"Dyktafon" i "Audio".


2.1. Włączanie / Wyłączanie / Tryb Usypiania 
Milestone 212 Ace nie jest wyposażony w osobny wyłącznik. Aby uruchomić urządzenie należy 
wcisnąć dowolny klawisz na panelu sterowania. Po upływie dziesięciu minut braku wszelkiej 
aktywności, Milestone 212 Ace automatycznie przechodzi w stan uśpienia, aby oszczędzać czas 
pracy akumulatora. Urządzenie uaktywnia się ponownie w momencie wciśnięcia dowolnego 
klawisza na przednim panelu, zwanej tu Panelem Sterowania. W momencie uruchomienia 
urządzenia powraca do ostatnio używanej aplikacji i miejsca w pliku.


Wskazówka: Jeśli Milestone nie uruchamia się w chwili wciśnięcia któregoś z klawiszy na 
przednim panelu, należy sprawdzić czy – po pierwsze – klawiatura nie jest zablokowana, po wtóre 
- głośność nie jest całkowicie wyciszona lub po trzecie - nie wyczerpał się akumulator.


2.2. Blokada klawiatury 
Aby zablokować klawiaturę należy wcisnąć i przytrzymać klawisz trybu "Mode", wcisnąć krótko 
klawisz nagrywania "Rec", po czym zwolnić oba klawisze. W momencie zablokowania klawiatury 
usłyszymy wypowiedziany syntetycznym głosem urządzenia komunikat "Klawiatura 
zablokowana". Od tej chwili ignorowane będą wszystkie wciskane klawisze z wyjątkiem komendy 
odblokowującej klawiaturę. W celu odblokowania klawiatury ponownie wciskamy tę samą 
komendę klawiszową – "Mode" plus "Rec". Urządzenie wypowie komunikat "Klawiatura 
aktywna".


2.3. Sterowanie głośnością 



W Milestone 212 Ace mamy do dyspozycji 28 poziomów głośności odtwarzania. Aby zwiększyć 
głośność o jeden stopień, przytrzymujemy klawisz "Mode" i krótko wciskamy "Strzałkę w Prawo". 
Aby zmniejszyć głośność o jeden stopień, wciskamy "Strzałkę w Lewo" przy równocześnie 
wciśniętym klawiszu "Mode". Jeśli chcemy uzyskać zmianę o kilka stopni, wciskamy i 
przytrzymujemy klawisz "Mode", i kilkakrotnie wciskamy odpowiednią strzałkę.


Jeśli zmieniamy głośność w trakcie odtwarzania, będziemy po prostu słyszeli, że dźwięk się 
zgłaśnia lub ścisza. Jeśli zmieniamy głośność w trybie pauzy, usłyszymy komunikat słowny 
"Głośniej" lub "Ciszej". W momencie, gdy dojdziemy do głośności maksymalnej lub minimalnej, 
usłyszymy charakterystyczny sygnał dźwiękowy, oznaczający koniec skali.


2.4. Zmiana tempa odtwarzania 
Aby zwiększyć tempo odtwarzania o jeden stopień (10 procent) należy wcisnąć i przytrzymać 
klawisz "Selektor", i krótko wcisnąć "Strzałkę w Prawo". Aby zmniejszyć szybkość odtwarzania 
należy wcisnąć i przytrzymać klawisz "Selektor", i krótko wcisnąć "Strzałkę w Lewo". Zmiana 
tempa odtwarzania możliwa jest wyłącznie w trakcie odtwarzania. Prędkość odtwarzania można 
regulować w zakresie od -50% (minus 50 procent – prędkość o połowę mniejsza od normalnej) do 
200% (dwustu procent – prędkość dwukrotnie większa od normalnej). Prędkość normalną 
sygnalizuje krótki, niski dźwięk, emitowany w trakcie regulacji prędkości. W Menu Serwisu 
Informacyjnego można dokonywać także innych ustawień prędkości.


2.5. Wybór aplikacji 
Klawisz "Selektor" pozwala przełączać Milestone 212 Ace pomiędzy dostępnymi trybami pracy, 
tzw. Aplikacjami. Nazwa wybranej aplikacji ogłaszana jest w momencie wciśnięcia klawisza 
"Selektor".


2.6. Serwis informacyjny 
Przytrzymanie klawisza "Mode" wciśniętego przez 1,5 sekundy włącza Serwis Informacyjny. Aby 
wstrzymać odtwarzanie informacji Serwisu Informacyjnego należy krótko wcisnąć klawisz 
"Selektor" lub pozwolić na wypowiedzenie wszystkich informacji do końca.


2.6.1. Serwis Informacyjny w aplikacji "Książki" 
Jeśli znajdujemy się w aplikacji "Książki", wchodząc do Serwisu Informacyjnego usłyszymy 
następujące informacje:


• pozycję w bieżącej książce,

• tytuł książki,

• informację o stanie naładowania akumulatora,

• informację na temat dostępnej pamięci,

• informację o wersji oprogramowania Milestone,

• numer seryjny naszego Milestone 212 Ace.


2.6.1. Serwis Informacyjny w aplikacji "Dyktafon" 
Jeśli znajdujemy się w aplikacji "Dyktafon", wchodząc do Serwisu Informacyjnego usłyszymy 
następujące informacje:


• nazwę i lokalizację bieżącego nagrania głosowego,

• informację o stanie naładowania akumulatora,

• informację na temat dostępnej pamięci,

• informację o możliwości wykonania kopii zapasowej,

• informację o wersji oprogramowania Milestone,

• numer seryjny naszego Milestone 212 Ace.




2.6.2. Serwis Informacyjny w aplikacji "Audio" 
Jeśli znajdujemy się w aplikacji "Audio", wchodząc do Serwisu Informacyjnego usłyszymy 
następujące informacje:


• nazwę i lokalizację bieżącego nagrania,

• informację o stanie naładowania akumulatora,

• informację na temat dostępnej pamięci,

• informację o wersji oprogramowania Milestone,

• numer seryjny naszego Milestone 212 Ace.


2.7. Krótki przegląd funkcji globalnych 

2.8. Połączenie z komputerem 
Zanim można będzie słuchać książki czy nagrań muzycznych, trzeba je skopiować na kartę 
pamięci SD urządzenia Milestone. W tym celu należy połączyć Milestone 212 Ace z komputerem 
za pomocą dostarczonego w zestawie kabla USB w sposób opisany w rozdziale "Połączenie z 
komputerem przez USB" w niniejszym podręczniku. Jeśli do Milestone włożona jest karta pamięci 
SD, będzie ona widoczna w komputerze jako dodatkowy napęd dyskowy. Można na tym dysku 
zapisywać książki, nagrania muzyczne, itp. Po zakończeniu transferu, należy prawidłowo usunąć z 
komputera napęd karty pamięci SD w taki sam sposób, jak robi się to w przypadku Pendrive 
USB.


Wskazówka: Przy pomocy urządzenia Milestone CD Drive można bez trudu kopiować nagrania z 
płyt muzycznych lub płyt z danymi bezpośrednio do Milestone bez konieczności korzystania w 
tym celu z komputera.


2.8.1. Kopiowanie książek na kartę pamięci SD 

Funkcja Działanie Informacja dźwiękowa

Włączenie Milestone Klawisz "Play" Dźwięk uruchamiania i nazwa 
aplikacji

Wybór aplikacji Klawisz "Selektor" Nazwa aplikacji

Zgłaśnianie Klawisz "Mode" + "Strzałka 
w Prawo"

W trybie pauzy komunikat 
"Głośniej"

Ściszanie Klawisz "Mode" + "Strzałka 
w Lewo"

W trybie pauzy komunikat 
"Ciszej"

Zmiana tempa odtwarzania 
w trakcie odsłuchiwania

Klawisz "Selektor" + 
"Strzałka w Prawo" lub 
"Strzałka w Lewo"

-

Blokowanie i 
odblokowywanie klawiatury

Klawisz "Mode" + klawisz 
"Rec"

Komunikat "Klawiatura 
zablokowana" lub 
"Klawiatura aktywna"

Włączenie Serwisu 
Informacyjnego

Klawisz "Mode" przez 1,5 
sekundy

Wypowiadane są komunikaty 
Serwisu Informacyjnego

Wstrzymanie Serwisu 
Informacyjnego

Klawisz "Selektor" Komunikaty Serwisu 
Informacyjnego zostają 
przerwane



Aby można było odtwarzać książkę przy pomocy aplikacji "Książki", trzeba skopiować ją na kartę 
pamięci SD, umieszczoną w Milestone 212 Ace. Każda książka powinna być zapisana na karcie 
SD w oddzielnym folderze. Pomaga to właściwie porządkować znajdujące się na karcie książki, 
ponieważ jedna książka może składać się z setek a nawet tysięcy plików danych. Folder książki 
można zapisać na karcie pamięci SD w dowolnym miejscu. Oczywiście, można tworzyć 
podfoldery.


2.8.2. Kopiowanie nagrań audio na kartę pamięci SD 
Przy pomocy aplikacji "Audio" można słuchać muzyki i odczytywać pliki tekstowe. W tym celu 
trzeba swoje nagrania i pliki tekstowe przekopiować na kartę pamięci SD. Pliki można skopiować 
do katalogu głównego karty pamięci SD lub – w razie potrzeby – zapisać je w folderach i/lub 
podfolderach. Moduł Audio odtwarza nagrania w formacie MP3, AAC, WMA, WAV, M4A, MP4, 
M4V, a także pliki tekstowe w formatach TXT i DOC. Pliki tych typów można kopiować 
bezpośrednio na kartę pamięci SD.


Komercyjny album muzyczny na płycie CD trzeba przekonwertować na jeden z wymienionych 
powyżej formatów, aby można było nagrania odtwarzać przy pomocy Milestone 212 Ace. Kiedy 
umieścimy płytę CD w napędzie komputera, znajdujące się na niej nagrania muzyczne są w 
formacie, którego Milestone nie potrafi bezpośrednio odtwarzać.Aby przekształcić te pliki na 
postać, w jakiej Milestone będzie mógł je odtworzyć, należy użyć specjalnego programu, np., 
CDex, Windows Media Player czy iTunes. Można też w tym celu skorzystać z Milestone CD Drive 
- specjalnego urządzenia firmy Bones. Milestone CD Drive przekształca i kopiuje nagrania 
muzyczne z płyt CD bezpośrednio na kartę Milestone bez potrzeby korzystania w tym celu z 
komputera.


Wskazówka: Folder można by przyrównać do szuflady, w której mogą się znajdować przegródki, 
dzielące ją na podfoldery. Folderów używa się do przechowywania i organizowania posiadanych 
danych. Przy pomocy komputera można na karcie pamięci SD tworzyć foldery i nadawać im 
nazwy. Milestone 212 Ace potrafi odczytywać nazwy folderów. Pomaga to w nawigacji w 
strukturze folderów na karcie.


2.8.3. usuwanie plików i folderów z pomocą komputera 
Milestone 212 Ace umożliwia usuwanie plików i folderów, często jednak da się je usuwać szybciej 
po połączeniu Milestone z komputerem. Do usuwania plików lub folderów z Milestone korzysta 
się ze standardowych komend systemu operacyjnego komputera, ponieważ zachowuje się on 
dokładnie tak, jak każdy inny napęd dyskowy komputera. Gdy usuwanie danych zostanie 
zakończone należy prawidłowo odłączyć Milestone 212 Ace od komputera.


Uwaga: Jeśli usuwamy pliki z milestone 212 Ace korzystając z komputera Mac, powinniśmy przed 
odłączeniem Milestone opróżnić kosz. W przeciwnym razie pliki faktycznie nie są usuwane, a 
jedynie kasowane są ich łącza.


3. Książki 
Aplikacja Książki służy do odczytywania inteligentnych książek, np., w formacie DAISY. 
Podstawowa różnica pomiędzy zwykłymi książkami mówionymi a tzw. Książkami inteligentnymi 
polega na możliwości przechodzenia w książce inteligentnej od rozdziału do rozdziału, od strony 
do strony, itd. Umożliwia to, zatem, czytelnikowi poruszanie się w treści książki korzystając z 
różnych opcji nawigacyjnych. Aplikacja Książki pozwala na korzystanie z następujących formatów 
zapisu:


Rodzaj książki Opis



3.1. Odtwarzanie i wstrzymywanie odtwarzania książki 
Upewnij się czy znajdujesz się w module "Książki". Teraz wciśnij klawisz "Play", aby rozpocząć 
czytanie książki. Rozpocznie się proces wyszukiwania książek, sygnalizowany 
charakterystycznym tykaniem. Milestone 212 Ace wyszukuje na karcie SD nagrane na niej książki. 
Gdy znajdzie pierwszą książkę, zaczyna ją odtwarzać. Ponowne wciśnięcie klawisza "Play" 
wstrzymuje odtwarzanie. Dokonywanie wyboru książki do czytania opisuje rozdział "Wybór 
książki".


Uwaga: Warto pamiętać, że książki w formacie DAISY 3.0 i EPUB wymagają inicjalizacji przed 
rozpoczęciem odtwarzania. Milestone zaczyna odtwarzać jeszcze kiedy proces ten nie jest 
zakończony. Można dzięki temu rozpocząć odtwarzanie książki, choć w tym momencie 
możliwości nawigacji są jeszcze ograniczone, jednak po krótkim czasie proces inicjalizacji książki 
zostaje zakończony i można już korzystać z pełnych możliwości poruszania się po tekście.


3.2. Nawigacja w książce 
Nie musimy słuchać książki w trybie ciągłym od deski do deski, gdyż Milestone 212 Ace 
umożliwia poruszanie się po tekście, korzystając z bogatego wachlarza opcji nawigacyjnych, choć 
bywają one nieco zróżnicowane, zależnie od dokładności formatowania odtwarzanej książki. 
Klawiszami nagrywania ("Rec") i trybu ("Mode") można sprawdzić, jakie opcje nawigacyjne są dla 
danej książki dostępne. Wciskając "Rec" przechodzimy ku początkowi listy możliwości, wciskając 
"Mode" – w dół ku jej końcowi.


Załóżmy, że doszliśmy do opcji "Skok frazami". Po wybraniu tej opcji możemy poruszać się po 
tekście fraza po frazie. Wciskając Strzałkę w Lewo przeskoczymy ku początkowi książki o jedną 
frazę, wciskając ją ponownie, przeskoczymy ku początkowi książki o kolejną frazę, itd. I podobnie 
– wciskając Strzałkę w Prawo przeskoczymy ku końcowi książki o jedną frazę, wciskając ją 

DAISY 2.02 tekst i audio DAISY to angielski skrót nazwy "Digital Accessible Information 
System" (Cyfrowy Dostępny System Informacyjny). Jest to 
format cyfrowej książki mówionej o bogatych możliwościach 
nawigacyjnych. Wersja 2.02 jest najpowszechniej stosowanym 
formatem książek mówionych DAISY. Więcej informacji na temat 
DAISY można znaleźć pod adresem www.daisy.org.

DAISY 3.0 tekst i audio, 
wersja 2002-2005

DAISY to angielski skrót nazwy "Digital Accessible Information 
System" (Cyfrowy Dostępny System Informacyjny). Jest to 
format cyfrowej książki mówionej o bogatych możliwościach 
nawigacyjnych. Wersja 3 jest najnowszym standardem DAISY. 
Więcej informacji na temat DAISY można znaleźć pod adresem 
www.daisy.org.

EPUB 2.0.1 niechronione 
(książki tekstowe)

EPUB czyli "Electronic PUBlication" (publikacje elektroniczne) to 
otwarty standard e-booków tekstowych, stworzony przez 
International Digital Publishing Forum (IDPF). Są to, np., książki 
EPUB, produkowane przez Google. Zwracamy uwagę, że 
Milestone odtwarza wyłącznie niechronione pliki EPUB.

Audible Library AA i 
AAX

Audible.com to znany dostawca mówionych materiałów 
rozrywkowych, informacyjnych i edukacyjnych. Więcej informacji 
oraz plany subskrypcyjne i same książki można znaleźć pod 
adresem www.audible.com.

NLS Library ((kodowane 
książki mówione w 
formacie DAISY 3.0)

NLS (National Library Service – Krajowy Serwis biblioteczny) to 
duży dostawca książki mówionej w Stanach Zjednoczonych.

BookShare Library 
(DAISY 3.0 tekst)

BookShare to dostawca dostępnych książek mówionych na 
terenie Stanów Zjednoczonych.

http://www.daisy.org
http://www.daisy.org


ponownie wykonamy skok o kolejną frazę, itd. W każdej z dostępnych opcji nawigacyjnych 
możemy korzystać ze strzałek w lewo i w prawo do wykonywania odpowiednich skoków w 
tekście.


Zwracamy ponownie uwagę, iż to, jakie opcje nawigacyjne są w danej książce dostępne, 
uzależnione jest od formatu książki oraz od tego, na ile szczegółowo wydawca książki ją opatrzył 
tagami, czyli oznakował tekst do nawigacji. Oto spis wszystkich dostępnych opcji nawigacyjnych.


Opcja 
nawigacji

Opis

Skok frazami Przeskakiwanie przy pomocy strzałek do przodu lub wstecz o jedną 
frazę. Fraza to najmniejszy możliwy krok nawigacji w tekście. Może on 
odpowiadać jednemu zdaniu. Dokładne określenie tego skoku zależy od 
sposobu wydania konkretnej książki.

Skok czasowy Przy pomocy strzałek przeskakujemy w żądanym kierunku o 2 minuty.

Początek lub 
koniec książki

Przy pomocy strzałek przeskakujemy na początek lub na koniec książki.

Zakładki Przy pomocy strzałek przeskakujemy do ustawionych uprzednio 
zakładek.

Biblioteczka Przy pomocy strzałek przechodzimy od jednej do drugiej książki, 
dostępnej na karcie pamięci. Wciskamy klawisz "Play", aby rozpocząć 
czytanie wskazanej książki.

Włączanie 
licznika 
usypiania

Wciskając Strzałkę w Prawo włączamy minutnik usypiania, wciskając 
Strzałkę W Lewo wyłączamy usypianie. Minutnik usypiania sprawia, że 
Milestone 212 Ace wstrzymuje odtwarzanie książki po upływie 
wskazanego czasu. Milestone odczeka następnie 10 minut, a jeśli nie 
nastąpi interwencja użytkownika, wyłączy się automatycznie. Pozycja 
czytania jest zapamiętywana.

Ustawianie 
czasu dla 
minutnika 
usypiania

Opcja ta pozwala ustawić czas, po jakim Milestone 212 Ace ma 
wstrzymać odtwarzanie. Czas ten ustawiamy strzałkami.

Skok stronami Przy pomocy strzałek przeskakujemy odpowiednio do poprzedniej lub 
następnej strony. Można też wprowadzić numer szukanej strony. W tym 
celu wciskamy klawisz "Selektor" i trzymając go wprowadzamy numer 
strony z pomocą Strzałki w Lewo, klawisza "Play" i Strzałki w Prawo. 
Strzałką w Lewo wybieramy setki, klawiszem "Play" – dziesiątki, a 
Strzałką w Prawo – jednostki numeru strony. Jeśli chcemy przejść na 
stronę 223, wciskamy ""Selektor" i trzymając go, dwukrotnie wciskamy 
Strzałkę w Lewo, następnie dwukrotnie wciskamy klawisz "Play", po 
czym trzykrotnie wciskamy strzałkę w prawo. Gdy zwolnimy klawisz 
"Selektor", Milestone 212 Ace rozpocznie czytanie tekstu ze strony 223.

Rozdział 
pierwszego 
poziomu

Przy pomocy strzałek przeskakujemy do przodu lub wstecz w tekście o 
rozdział pierwszego, najwyższego poziomu, np., o jedną część książki, 
np., od Części II do Części III.

Drugi poziom Przy pomocy strzałek przeskakujemy od jednego do drugiego rozdziału 
na drugim poziomie tytułu, np., od Rozdziału 1 do Rozdziału 2 w Części 
III.

Trzeci poziom Przy pomocy strzałek przeskakujemy od jednego do drugiego rozdziału 
trzeciego poziomu, np., od Rozdziału 2.3 do Rozdziału 2.4 wewnątrz 
Części III.



3.3. Wybór książki 
Jeśli na karcie pamięci SD mamy zapisanych kilka książek, możemy przy pomocy opcji 
nawigacyjnej "Biblioteczka" przechodzić od jednej do drugiej nagranej książki. Wciskamy klawisz 
"Rec" lub "Mode", póki nie usłyszymy komunikatu "Biblioteczka". Teraz przy pomocy strzałek 
możemy wybrać żądaną książkę spośród zarejestrowanych na naszej karcie. Lista zawiera 
wszystkie książki w obsługiwanych formatach. Wciskając "Play" rozpoczynamy odtwarzanie 
żądanej książki. Zwracamy uwagę, że w momencie wciśnięcia "Play", urządzenie automatycznie 
przełącza się w tryb skoku frazami.


3.4. Wstawianie i usuwanie zakładek 
Aby wstawić zakładkę w czytanej książce, wciskamy klawisz "Rec" i przytrzymujemy go przez 
dwie sekundy. Milestone 212 Ace powie "Zakładka wstawiona" i poda numer zakładki. Zakładkę 
można utworzyć zarówno w trakcie odtwarzania jak i po jego wstrzymaniu. Zakładki 
zapamiętywane są bezpośrednio w książce, nie w pamięci Milestone. Zaletą takiego rozwiązania 
jest to, że zakładki są zawsze prawidłowo odnajdowane w książce, nawet wówczas, gdy 
korzystamy z wielu książek, nagranych na różnych kartach pamięci. W każdej książce można 
wstawić maksymalnie do pięćdziesięciu zakładek.


Aby przechodzić od jednej do drugiej zakładki, należy przy pomocy klawiszy "Rec" lub "Mode" 
wskazać funkcję "Zakładki", a następnie wciskać Strzałki w Lewo lub w Prawo, przeskakując od 
jednej do drugiej wstawionej zakładki. Zakładki pojawiają się w kolejności, w jakiej występują one 
w książce, nie zaś w kolejności chronologicznej ich wstawiania. Korzyścią z takiego rozwiązania 
jest to, że przeskakując od jednej do drugiej zakładki, poruszamy się po książce w porządku 
zawartego w niej tekstu.


Aby usunąć wskazaną zakładkę trzeba wstrzymać odtwarzanie, wcisnąć klawisz "Mode" i 
trzymając go wcisnąć klawisz "Play", po czym oba klawisze zwolnić.


3.5. Przegląd funkcji modułu "Książki" 

Poziom czwarty Przy pomocy strzałek w lewo lub w prawo przeskakujemy od jednego do 
drugiego rozdziału czwartego poziomu, np., od Rozdziału 1.1.1 do 
rozdziału 1.1.2 wewnątrz Części II.

Odsyłacze Przy pomocy Strzałek w Lewo i w Prawo przeskakujemy odpowiednio do 
poprzedniego lub następnego odsyłacza.

Marginalia Przy pomocy Strzałek w Lewo lub w Prawo przeskakujemy odpowiednio 
do poprzedniego lub następnego zapisu marginesowego. Marginalia to 
fragmenty tekstu, umieszczone w ramkach lub na wydzielonych 
szpaltach.

Odnośniki 
wydawnicze

Przy pomocy strzałek w Lewo lub w Prawo przeskakujemy odpowiednio 
do poprzedniego lub następnego odnośnika wydawcy.

Funkcja Działanie Informacja dźwiękowa

Odtwarzanie i 
wstrzymywanie odtwarzania

Klawisz "Play" -

Skok do przodu Strzałka w Prawo -

Skok wstecz Strzałka w Lewo -

Wstawianie zakładki Klawisz "Rec" przez dwie 
sekundy

Komunikat "Zakładka 
wstawiona".



4. Dyktafon 
Moduł "Dyktafon" umożliwia nagrywanie notatek głosowych. Pomaga on tworzyć spisy rzeczy do 
załatwienia, listy zakupów do zrobienia, wywiady i spotkania, adresy i telefony, itp. Wbudowany 
mikrofon jest zoptymalizowany dla nagrywania mowy i tłumi przeszkadzające hałasy z otoczenia. 
Nagrania zapisywane są w formacie plików MP3 w jakości 64 kbps.


4.1. Nagrywanie krótkich notatek głosowych 
Aby nagrać krótką notatkę głosową wciskamy klawisz nagrywania "Rec" i trzymamy go, póki nie 
skończymy mówić. Początek nagrania sygnalizuje charakterystyczne klaśnięcie. Nagrywanie 
kończymy zwalniając klawisz "Rec". Najlepsze rezultaty uzyskuje się mówiąc normalnie bez 
podnoszenia głosu i trzymając Milestone w odległości ok. 10 cm od ust. Wbudowany mikrofon 
urządzenia zlokalizowany jest na panelu przednim w górnym lewym rogu w okolicy małej, 
czerwonej diody.


Uwaga: Jeśli od ostatniego nagrania Milestone zdążył już przejść w tryb uśpienia, nagrywanie 
rozpocznie się z niewielkim opóźnieniem. Należy po prostu przytrzymać klawisz "Rec" wciśnięty i 
zacząć mówić wówczas, gdy Milestone wygeneruje sygnał dźwiękowy, oznaczający początek 
nagrywania.


4.2. Rejestracja długiego nagrania głosowego 
Zamiast trzymać klawisz "Rec" cały czas wciśnięty, można włączyć nagrywanie ciągłe. W tym 
celu wciskamy klawisz "Rec", a kiedy usłyszymy oznaczające początek nagrywania klaśnięcie, 
dodatkowo wciskamy klawisz "Play", po czym oba przyciski zwalniamy. Milestone oznajmi 
rozpoczęcie nagrywania ciągłego przy pomocy specjalnego sygnału, składającego się z sekwencji 
dwóch dźwięków – kolejno niższego i wyższego. Nagrywanie ciągłe kończymy wciskając krótko 
klawisz "Rec". Urządzenie powiadomi o zakończeniu nagrywania, generując odwrotną sekwencję 
dźwięków – kolejno wyższego i niższego. Nagrywanie można wstrzymywać i wznawiać, wciskając 
w trakcie nagrania klawisz "Play", aby przełączyć nagrywanie w stan pauzy i ponownie, aby je 
wznowić.


4.3. Odsłuchiwanie zarejestrowanego nagrania 
głosowego 

Aby odsłuchać zarejestrowane nagranie głosowe należy po zakończeniu rejestracji notatki 
wcisnąć klawisz "Play". Właściwą notatkę głosową, którą chcemy odtworzyć, możemy wybrać 
przy pomocy strzałek.


Wskazówka: Można przeskoczyć do pierwszego lub ostatniego nagrania w folderze. Do 
ostatniego nagrania przeskakujemy wciskając "Strzałkę w Prawo" iw trakcie, gdy jest ona 
wciśnięta, dodatkowo wciskając klawisz "Play", zaś do pierwszego nagrania przeskakujemy 
wciskając "Strzałkę w Lewo" i trzymając ją dodatkowo wciskając klawisz "Play".


Usuwanie zakładki Klawisz "Mode" + klawisz 
"Play"

Komunikat "zakładka 
usunięta".

Skasowanie wszystkich 
zakładek

Klawisze "Mode" plus "Play" 
plus "Rec"

Komunikat "Wszystkie 
zakładki usunięte".

Przejście do kolejnej opcji 
nawigacji wyższego poziomu

Klawisz "Rec" Nazwa wybranej opcji 
nawigacyjnej.

Przejście do kolejnej opcji 
nawigacji niższego poziomu

Klawisz "Mode" Nazwa wskazanej opcji 
nawigacyjnej.



4.4. Usuwanie notatek głosowych 
Milestone 212 Ace pozwala na usuwanie nagrań głosowych bezpośrednio w urządzeniu, bez 
konieczności podłączania go do komputera.


• Aby usunąć jedną notatkę głosową w trakcie jej odtwarzania wciskamy klawisz trybu "Mode" i 
trzymając go wciskamy krótko klawisz "Play". Gdy tylko zwolnimy obydwa klawisze, notatka 
zostanie skasowana. Notatkę można też usunąć w ten sposób przez kilkanaście sekund po 
zakończeniu lub wstrzymaniu jej odtwarzania.


• Aby usunąć wszystkie notatki głosowe od miejsca, gdzie się znajdujemy do ostatniej lub 
pierwszej notatki w folderze zatrzymujemy odtwarzanie, a następnie wciskamy odpowiednio 
kombinację klawiszy "Mode" plus "Play" plus "Strzałka w Prawo" w celu skasowania 
wszystkich notatek do końca folderu lub "Mode" plus "Play" plus "Strzałka w Lewo", aby 
skasować wszystkie nagrania od miejsca, gdzie jesteśmy, do początku folderu. Usuwane są 
wszystkie notatki we wskazanym kierunku włącznie z notatką, na której stoimy. W trakcie 
wykonywania tej komendy klawisze trzeba przytrzymywać przez dwie sekundy. Rozpoczęcie 
kasowania sygnalizuje długi sygnał dźwiękowy, o zakończeniu kasowania informuje 
charakterystyczny dźwięk kasowania.


4.5. Foldery nagrań 
Milestone 212 Ace oferuje pięć folderów, zlokalizowanych w wewnętrznej pamięci urządzenia, 
przeznaczonych do zapisywania notatek głosowych. Rejestrowane notatki głosowe domyślnie 
nagrywane są w folderze "M1".


4.5.1. Przełączanie się pomiędzy folderami 
Aby przejść do jednego z pięciu dostępnych folderów wciskamy i przytrzymujemy klawisz 
"Selektor", i dodatkowo wciskamy jeden z pięciu klawiszy na panelu z przodu urządzenia. W 
momencie zwolnienia obu klawiszy przeskakujemy do folderu, przypisanego danemu klawiszowi 
na panelu przednim. Przykładowo komenda "Selektor" plus "Mode" przeniesie nas do folderu 
"M5", a komenda "Selektor" plus "Strzałka w Prawo" - do folderu "M4".


4.5.2. Głosowe etykietowanie folderów 
Wciskamy i przytrzymujemy klawisz "Rec", a po usłyszeniu klaśnięcia nagrywania, wciskamy i 
przytrzymujemy dodatkowo klawisz "Mode". Milestone powie "Folder". Należy wówczas 
wypowiedzieć nazwę, jaką chcemy nadać folderowidą czcwcje do a, tej komżemy wybrać przy 
pomocy strzałek.. Kończymy nagrywanie zwalniając obydwa klawisze. Zakończenie nagrywania 
sygnalizowane jest sekwencją dźwięków wyższy i niższy. Zwracamy uwagę na fakt, że nagrania 
bardzo krótkie nie są rejestrowane. Przy następnym przejściu do danego folderu Milestone 
odtworzy nagraną przez nas etykietkę. Nazwę tę możemy w dowolnym momencie zmienić, 
nagrywając nową etykietkę głosową.


Wskazówka: Nagraną nazwę folderu można skasować bezpośrednio w Milestone 212 Ace, 
usuwając plik z nazwą w taki sam sposób, jak usuwa się pliki zwykłych nagrań – poprzez 
wciśnięcie komendy "Mode" i "Play". Jednak nazwa folderu zapisywana jest w specjalnym pliku 
ukrytym, którego nie da się zaznaczyć w taki sam sposób, jak pozostałe pliki nagrań. Dlatego 
należy najpierw nagrać ponownie nazwę folderu w opisany powyżej sposób, co uaktywnia 
odpowiadający nazwie plik, a następnie wcisnąć komendę kasowania "Mode" plus "Play".


4.6. Mikrofony zewnętrzne 
Na górnej ściance urządzenia znajduje się zlokalizowane po prawej stronie standardowe gniazdko 
przyłączeniowe typu Jack 3,5 mm. W momencie podłączenia zewnętrznego mikrofonu Milestone 
212 Ace automatycznie przełącza się z nagrywania przez mikrofon zintegrowany na nagrywanie 
przez podłączony mikrofon zewnętrzny, który zasilany jest z gniazdka Milestone 212 Ace, a także 



nie wymaga przedwzmacniacza. Tak dokonane nagrania zapisywane są w formacie plików MP3 
jakości 128 kbps. Obsługa Milestone nie ulega zmianie.


4.7. Kopiowanie nagrań na kartę SD 
Możliwe jest skopiowanie wszystkich zarejestrowanych nagrań głosowych z pamięci wewnętrznej 
Milestone 212 Ace na umieszczoną w szczelinie urządzenia kartę SD. W tym celu należy 
uruchomić Serwis Informacyjny wciskając i przytrzymując przez 1,5 sekundy klawisz "Mode" do 
momentu, gdy Milestone zacznie mówić. Wciskamy Strzałkę w Prawo, a wówczas usłyszymy 
następujący komunikat: "Aby wykonać kopię zapasową zawartości pamięci wewnętrznej na 
karcie SD, wciśnij teraz Strzałkę w Prawo".


4.8. Podsumowanie funkcji dyktafonu 

5. Audio 

Funkcja Działanie Potwierdzenie akustyczne

Krótkie nagranie Wcisnąć i przytrzymać 
klawisz "Rec"

Klaśnięcie

Rozpoczęcie nagrania 
ciągłego

Klawisze "Rec" i "Play" Kolejno niższy i wyższy 
dźwięk

Wstrzymanie/wznowienie 
ciągłego nagrania

Klawisz "Play" w trakcie 
nagrywania

Krótki sygnał dźwiękowy

Zakończenie nagrania 
ciągłego

Klawisz "Rec" Kolejno dźwięk wyższy i 
niższy

Odtwarzanie/wstrzymanie 
odtwarzania

Klawisz "Play" -

Odtworzenie następnego 
nagrania

Strzałka w Prawo -

Odtworzenie poprzedniego 
nagrania

Strzałka w Lewo -

Skok do ostatniego nagrania Strzałka w Prawo plus "Play" -

Skok do pierwszego 
nagrania

Strzałka w Lewo plus "Play" -

Skasowanie bieżącego 
nagrania

"Mode" plus "Play" Dźwięk kasowania

Usunięcie wszystkich nagrań 
od bieżącego do końca lub 
do początku folderu

Klawisze "Mode", "Play" i 
strzałka w prawo bądź w 
lewo

Krótki sygnał dźwiękowy na 
rozpoczęcie kasowania i 
sygnał kasowania na koniec

Przełączanie się pomiędzy 
folderami 1 do 5

"Selektor" plus jeden z 
klawiszy na panelu przednim

Nazwa folderu

Etykietowanie głosem 
bieżącego folderu

Wciśnięcie i przytrzymanie 
klawiszy "Rec" i "Mode"

Zaczynamy nagrywać po 
komunikacie "Folder", , po 
zakończeniu nagrania kolejno 
wysoki i niski sygnał 
dźwiękowy



Moduł "Audio" pozwala na odsłuchiwanie plików muzycznych lub tekstowych. Aby przejść do 
tego modułu wciskamy kilkakrotnie klawisz "Selektor", póki nie usłyszymy komunikatu "Audio".


Audio odtwarza następujące formaty plików:


Uwaga: Proszę pamiętać, że książki DAISY nie są widoczne podczas pracy w tym module.


5.1. Nawigacja w module Audio 
5.1.1. Nawigacja bez folderów 
Jeśli pliki są zapisywane w katalogu głównym karty pamięci SD bez tworzenia pod-folderów, 
nawigacja jest bardzo prosta. Po prostu – wciskając Strzałkę w Lewo przechodzimy do 
poprzedniego pliku, natomiast wciskając Strzałkę w Prawo – do następnego. Pliki są sortowane 
alfabetycznie.


5.1.2. Nawigacja z folderami 
Jeśli zapisujemy pliki w folderach, korzystamy dodatkowo z poruszania się w pionie. Wyobraźmy 
sobie, że zlokalizowane wokół klawisza "Play" pozostałe cztery klawisze na panelu przednim, 
stanowią strzałki kierunkowe. Przy pomocy strzałek w Lewo i w Prawo przeskakujemy od jednego 
do drugiego folderu, natomiast klawiszem "Mode" poniżej wchodzimy wgłąb wskazanego folderu, 
zaś klawiszem "Rec" u góry wychodzimy o jeden poziom wyżej.


Powiedzmy, że chcemy, na przykład, posłuchać ulubionej piosenki "Budki Suflera". Mamy na 
karcie pamięci SD utworzone dwa foldery - "Teksty" i "Muzyka". Z kolei w folderze "Muzyka" 
mamy dwa pod-foldery – "Przeboje" i "Poezja śpiewana". W folderze "Przeboje" znajduje się, 
między innymi, właśnie piosenka "Budki Suflera", której chcemy posłuchać. Przy pomocy strzałek 
wskazujemy w katalogu głównym folder "Muzyka" i klawiszem "Mode" wchodzimy do niego. 
Milestone 212 Ace wskaże pierwszy w porządku alfabetycznym pod-folder w folderze "Muzyka". 
W naszym przypadku będzie to folder "Poezja śpiewana". Teraz wciskamy Strzałkę w Prawo, aby 

Format Opis

MP3 Najpopularniejszy skompresowany format cyfrowy plików audio

AAC Skoompresowany cyfrowy plik audio programu iTunes firmy Apple

WMA Windows Media Audio, skompresowany cyfrowy plik audio, obsługiwany przez 
Windows Media Player

WAV Nieskompresowany cyfrowy plik audio dość dużej objętości – do 10 razy większy 
od odpowiadającego mu pliku MP3

MP4 Standardowy plik audio-wideo, odtwarzany przez Milestone w trakcie obsługi 
strumienia audio AAC; zwracamy uwagę, że ten typ pliku wymaga trwającej jakiś 
czas inicjalizacji

M4A Skompresowany cyfrowy format audio programu iTunes firmy Apple, np., muzyka 
czy podcasty; bezstratny format Apple nie jest obsługiwany

M4V Cyfrowy format wideo programu iTunes firmy Apple; Milestone odtwarza strumień 
audio; zwracamy uwagę, że pliki tego typu wymagają trwającej jakiś czas 
inicjalizacji

TXT Odtwarzanie plików tekstowych, zapisanych w formacie właściwej dla danego 
języka Strony Kodowej – 1250, 1251, 1252, 1253, 1254 lub 1256; pliki w formacie 
Unicode nie są obsługiwane

DOC Standardowe dokumenty programu Microsoft office Word; format DOCX nie jest 
obsługiwany



wskazać folder "Przeboje" i klawiszem "Mode" do niego wchodzimy. Milestone 212 Ace zacznie 
odtwarzać pierwszy utwór muzyczny w tym folderze. Pliki posortowane są alfabetycznie. Teraz 
wciskamy Strzałkę w Prawo, aż natrafimy na piosenkę, o którą nam chodziło. Jeśli chcemy 
powrócić do najwyższego w strukturze folderu – katalogu głównego na karcie pamięci SD, 
dwukrotnie wciskamy klawisz "Rec".


Wskazówka: Jeśli w folderze mamy bardzo wiele plików, możemy wykonać skok do ostatniego 
lub pierwszego nagrania, wciskając odpowiednio komendę Strzałka w Prawo i "Play" bądź 
Strzałka w Lewo i "Play".


5.1.2.1. Etykietowanie folderów głosem 
Zamiast nazw folderów, podawanych przez Milestone przy pomocy funkcji przetwarzania tekstu 
na mowę, możemy w Milestone 212 Ace tworzyć własne głosowe nagrania nazw folderów. Aby 
rozpocząć nagrywanie nazwy folderu należy wejść do danego folderu wciskając klawisz "Mode", 
a następnie wcisnąć klawisz "Rec", a gdy usłyszymy charakterystyczne klaśnięcie, dodatkowo 
klawisz "Mode". Kiedy Milestone powie "Folder", wypowiadamy zaplanowaną nazwę folderu. 
Nagrywanie kończy się, gdy zwolnimy oba klawisze. Dodatkowo usłyszymy kolejno wyższy i 
niższy sygnał informacyjny. Zwracamy uwagę, że nagrania zbyt krótkie nie są zapisywane. Od tej 
pory, gdy tylko tak oznaczony folder zostanie wskazany, usłyszymy naszą nagraną dla niego 
nazwę. Nagranie nazwy folderu można w dowolnym czasie zmienić, nagrywając nową nazwę.


Wskazówka: Zwracamy uwagę, że nagrane nazwy folderów można w Milestone 212 Ace usuwać 
także w sposób standardowy tak, jak usuwa się inne pliki. Plik usuwamy wskazując go, a 
następnie wciskając komendę "Mode" plus "Play". Różnica jest taka, że pliku, którego nazwa jest 
ukryta,  nie da się wskazać w zwykły sposób. Dlatego najpierw należy dokonać ponownego 
nagrania nazwy folderu w opisany powyżej sposób, aby uaktywnić odpowiadający jej plik, a 
następnie użyć standardowej komendy kasowania pliku. Nazwy folderów można też usuwać z 
karty SD przy pomocy komputera. W tym celu łączymy Milestone z komputerem przy pomocy 
kabla USB, wchodzimy do właściwego folderu i usuwamy z niego plik o nazwie FOLDER.NAM.


5.2. Odtwarzanie plików muzycznych 
W opisany w rozdziale "Nawigacja w module Audio" sposób wskazujemy żądany plik muzyczny. 
Odtwarzanie pliku muzycznego rozpoczyna się automatycznie w momencie, gdy zostanie on 
wskazany na liście. Klawiszem "Play" możemy wstrzymywać i ponownie wznawiać odtwarzanie. 
Przy pomocy klawiszy strzałek możemy przechodzić od jednego do drugiego nagrania. Poprzez 
wciśnięcie i przytrzymanie właściwego klawisza strzałki możemy zawartość pliku muzycznego 
przewijać do przodu lub wstecz. Jeśli klawisz Strzałki w Prawo wciśniemy i przytrzymamy przez 
ok. 1 sekundę, rozpocznie się szybkie przewijanie w prawo. Im dłużej trzymamy klawisz wciśnięty, 
tym bardziej przewijanie się przyspiesza. W ten sam sposób Milestone przewija pliki wstecz przy 
pomocy Strzałki w Lewo. Zwolnienie klawisza wznawia odtwarzanie w miejscu, do którego 
zostało ono przewinięte.


5.3. Odtwarzanie plików tekstowych 
Jeśli wskażemy plik tekstowy, usłyszymy jego nazwę, wypowiedzianą głosem syntetycznym przez 
Milestone 212 Ace. Aby rozpocząć odczytywanie pliku wciskamy "Play". Jeśli wskażemy plik typu 
DOC, rozpoczęcie odtwarzania może nastąpić z nieznacznym opóźnieniem, gdyż plik przed 
odtworzeniem musi zostać przekształcony na format tekstowy. Proces inicjalizacji sygnalizowany 
jest przez charakterystyczne tykanie.


Odtwarzanie plików tekstowych odbywa się w podobny sposób, jak odtwarzanie plików 
muzycznych – przy pomocy Strzałek w Lewo i w Prawo można przeskakiwać odpowiednio do 
poprzedniego lub następnego pliku, a także można wstrzymywać i wznawiać odtwarzanie 
klawiszem "Play". Wciskając i przytrzymując klawisze Strzałek możne także realizować coś w 
rodzaju szybkiego przewijania do przodu i wstecz w pliku tekstowym. W trakcie takiego 
przewijania słyszymy co pewien czas charakterystyczne tyknięcia. Każde takie tyknięcie to skok o 



jeden krok w obrębie pliku. Wielkość tego kroku wybieramy wciskając w trakcie odtwarzania 
klawisz "Rec" lub "Mode". Do wyboru mamy cały ekran tekstu – ok. 25 wierszy, akapit lub zdanie.


5.4. Usuwanie pliku lub folderu 
Milestone 212 Ace pozwala na bezpośrednie usuwanie plików lub folderów z poziomu samego 
urządzenia bez konieczności podłączania do komputera. Do dyspozycji mamy tu trzy metody.


• Aby usunąć pojedynczy plik, w trakcie jego odtwarzania wciskamy klawisz "Mode", a 
następnie krótko wciskamy dodatkowo klawisz "Play", po czym oba klawisze zwalniamy. W 
momencie zwolnienia klawiszy plik zostanie usunięty. Nagranie można usunąć także przez 
kilkanaście sekund po wstrzymaniu lub zakończeniu odtwarzania.


• Aby usunąć wszystkie pliki od miejsca, gdzie się znajdujemy do początku lub do końca folderu, 
wstrzymujemy odtwarzanie, a następnie wciskamy komendę, złożoną z trzech klawiszy – 
odpowiednio "Mode", "Play" i Strzałka w Prawo, aby usunąć wszystkie pliki od miejsca, gdzie 
się znajdujemy do końca folderu lub "Mode", "Play" i Strzałka w Lewo, aby usunąć wszystkie 
pliki od miejsca, gdzie się znajdujemy do początku folderu. Plik, na którym stoimy jest także 
usuwany. Tę komendę kasowania wielu plików wykonujemy poprzez przytrzymanie właściwych 
klawiszy przez ok. 2 sekundy. Charakterystyczny sygnał dźwiękowy sygnalizuje rozpoczęcie 
usuwania plików. Zakończenie usuwania sygnalizowane jest dźwiękiem kasowania, 
przypominającym zmięcie kartki papieru.


• Aby usunąć cały folder wskazujemy folder, który chcielibyśmy usunąć, następnie wciskamy i 
przytrzymujemy klawisz "Mode", po czym wciskamy raz i zwalniamy klawisz "Play", a 
następnie po upływie 3 sekund ponownie wciskamy klawisz "Play" i zwalniamy obydwa 
klawisze. Zwracamy uwagę, że usunięcie folderu dużej objętości może trwać kilka sekund. 
Proces kasowania folderu sygnalizowany jest przez charakterystyczne tykanie, a na 
zakończenie usuwania pojawia się sygnał kasowania.


5.5. Podsumowanie funkcji modułu Audio 
Funkcja Działanie Potwierdzenie akustyczne

Odtwarzanie/Pauza Klawisz "Play" -

Przejście do następnego 
pliku lub folderu

Strzałka w Prawo -

Przejście do poprzedniego 
pliku lub folderu

Strzałka w Lewo -

Szybkie przewijanie do 
przodu

Wciśnięcie i przytrzymanie 
Strzałki w Prawo

-

Szybkie przewijanie do tyłu Wciśnięcie i przytrzymanie 
Strzałki w Lewo

-

Skok do ostatniego pliku Strzałka w Prawo plus "Play" -

Skok do pierwszego pliku Strzałka w Lewo plus "Play" -

Usunięcie bieżącego pliku "Mode" plus "Play" Dźwięk kasowania

Usunięcie wszystkich plików 
w jednym kierunku

"Mode" plus "Play" plus 
Strzałka w Prawo bądź w 
lewo

Dźwięk na rozpoczęcie i 
sygnał kasowania na 
zakończenie usuwania

Usunięcie wskazanego 
folderu

Przytrzymany klawisz 
"Mode" i dwukrotne 
wciśnięcie klawisza "Play" w 
odstępie 3 sekund

Sygnał kasowania



6. Inne informacje 

6.1. Dane techniczne 
• Pamięć zewnętrzna – zależna od pojemności karty SD, maksymalnie 32 GB

• Pamięć wewnętrzna na nagrania – 13 GB (420 godzin nagrania)

• Bitrate przy nagrywaniu przez mikrofon wbudowany – 64 kbps

• Bitrate przy nagrywaniu przez mikrofon zewnętrzny – 128 kbps

• Częstotliwość próbkowania podczas nagrywania – 44,1 kHz

• Rozdzielczość próbkowania podczas nagrywania – 16 bitów

• Bitrate podczas odtwarzania – 8 kbps do 320 kbps (VBR – bitrate zmienny)

• Połączenie USB 2.0 High Speed

• Czytnik karty pamięci – MMC, SD i SD HC, maksymalna pojemność karty – 32 GB

• Gniazdo słuchawkowe – standardowe gniazdo 3,5 mm

• Gniazdo mikrofonu zewnętrznego – gniazdo 3,5 mm

• Obudowa – wykonana z odpornego na udary tworzywa sztucznego

• Wymiary – 85 x 54 x 14 mm

• Waga – 52 gramy

• Wbudowany akumulator litowo-polimerowy

• Maksymalny czas pracy – ponad 20 godzin (silnie uzależniony od rodzaju operacji)

• Maksymalny czas ładowania akumulatora – 3 godziny


6.2. Dbałość o Milestone 
Milestone 212 Ace należy chronić przed przeciążeniami mechanicznymi, wilgocią i bezpośrednim 
kontaktem z wodą. Niewłaściwe stosowanie lub demontaż urządzenia unieważnia gwarancję w 
całości.


6.3. Rozwiązywanie problemów 
Jeśli Milestone przestanie działać, należy przede wszystkim rozluźnić się i broń Boże nie tłuc 
biedaka, przynajmniej przed sprawdzeniem następujących innych możliwości:


Krok 1: 

Czy akumulator jest naładowany? Podłącz Milestone 212 Ace do gniazdka sieciowego i sprawdź 
czy ładowarka ładuje akumulator. Pozostaw urządzenie w stanie ładowania przez co najmniej pół 
godziny, a następnie wciśnij i przytrzymaj klawisz "Play" przez co najmniej pół sekundy. Jeśli 
Milestone 212 Ace nie przemówi, przejdź do kroku 2.


Krok 2: 

•  czy klawiatura nie jest zablokowana? Wciśnij i przytrzymaj klawisz "Mode", po czym wciśnij 
równocześnie na krótko klawisz "Rec".


• Jeśli usłyszysz komunikat "Klawiatura aktywna", będzie to oznaczało, że klawiatura była 
zablokowana i obecnie została odblokowana.


• Jeśli usłyszysz komunikat "Klawiatura zablokowana", będzie to oznaczało, że właśnie 
zablokowałeś klawiaturę. Odblokuj ją tą samą komendą. Usłyszysz komunikat "Klawiatura 
aktywna".


• Jeśli nie zostanie wygłoszony żaden komunikat, przejdź do kroku 3.


Etykietowanie bieżącego 
folderu głosem

Wciśnięcie i przytrzymanie 
klawiszy "Rec" i "Mode"

Początek nagrywania po 
komunikacie "Folder", koniec 
nagrywania sygnalizowany 
sekwencją dźwięków 
wyższy-niższy



Krok 3: 

jeśli powyższe czynności nie spowodują żadnej reakcji urządzenia, oznacza to, że nie funkcjonuje 
ono prawidłowo. Wciśnij i przytrzymaj równocześnie cztery klawisze na przednim panelu, 
otaczające klawisz "Play". Komenda ta powoduje restart urządzenia. Jeśli nadal urządzenie nie 
zadziała, można spróbować przeinstalować oprogramowanie w sposób opisany w kolejnym 
rozdziale bądź należy skontaktować się ze sprzedawcą.


6.4. Serwis i wsparcie techniczne 
6.4.1. Informacja ogólna 
Serwis i wsparcie techniczne zapewniane są przez sprzedawcę, u którego zakupiony został 
Milestone. Sprzedawca dobrze zna urządzenie i potrafi dopomóc ci w razie pytań natury ogólnej, 
kwestii dotyczących użytkowania urządzenia czy związanych z jego naprawą.


Można też odwiedzić stronę


www.bones.ch


w celu zasięgnięcia dalszych informacji na temat Milestone.


6.4.2. Aktualizacja oprogramowania 
Firma Bones, inc., stara się stale ulepszać Milestone 212 Ace. Nowe wersje oprogramowania 
pozwalają na aktualizację oprogramowania urządzenia i rozwiązywanie problemów czy 
dodawania nowych funkcji.


Jeśli chcemy zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji Firmware, możemy dokonać 
tego na dwa sposoby.


Po pierwsze, możemy zwrócić się do sprzedawcy, u którego zakupiliśmy Milestone. Jeśli 
oprogramowanie naszego Milestone jest przestarzałe, sprzedawca zaktualizuje je. Możemy też 
sami dokonać aktualizacji korzystając z Internetu. W tym celu należy postępować zgodnie z 
poniższą instrukcją.


• należy upewnić się, jaka wersja Firmware znajduje się aktualnie w naszym Milestone 212 Ace. 
Należy przytrzymać klawisz "Mode" wciśnięty przez półtora sekundy. Odezwie się Serwis 
Informacyjny. Wśród innych informacji usłyszymy numer wersji naszego oprogramowania.


• Teraz sprawdzamy, jaka najnowsza wersja Firmware jest dostępna. Należy wejść na stronę 
www.bones.ch i w dziale wsparcia "Support" odnaleźć nasze urządzenie – Milestone 212 Ace. 
Znajdziemy tam najnowsze oprogramowanie, np., 3.49. Jeśli wersja ta ma wyższy numer od 
tego, jaki usłyszeliśmy w naszym urzpądzeniu, możemy pobrać plik Firmware do komputera.


• Kopiujemy najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci SD Milestone 212 Ace. W tym celu 
podłączamy urządzenie do komputera. Czynność ta została omówiona w Rozdziale 
"Podłączenie do komputera" w niniejszym podręczniku. Kopiujemy oprogramowanie do 
katalogu głównego na karcie pamięci i odłączamy bezpiecznie Milestone 212 Ace od 
komputera w sposób, w jaki postępuje się w przypadku zewnętrznych pamięci USB.


Usłyszymy komunikat "Aktualizacja oprogramowania w toku, proszę czekać". Gdyby aktualizacja 
nie rozpoczęła się automatycznie, należy wyjąć kartę pamięci SD z Milestone i ponownie ją 
włożyć.


http://www.bones.ch
http://www.bones.ch

