
1. Agenda
Met de “Agenda” van de Milestone 312 kunt u afspraken, verjaardagen, taken, enz. 
vastleggen en bijhouden. U regelt uw dagelijkse zaken goed en overzichtelijk met deze 
krachtige toepassing van de Milestone. Als u de toepassing “Agenda” selecteert met de 
“Keuzeknop”, komt u in het dialoogvenster instellingen Agenda bij het onderdeel “Dag”. De 
structuur van de Agenda is vergelijkbaar met die van “Boeken” en “Alarm”. Met de 
“Opnametoets” gaat u naar boven en met de “Menutoets” gaat u naar beneden in de lijst 
met instellingen. Als u een instelling wilt veranderen, doet u dat met de pijltoetsen. Wat 
hier anders is, is de functie van de “Afspeeltoets”. U gebruikt de “Afspeeltoets” om de 
gekozen instellingen te controleren en om de gemaakte agendavermelding op te slaan. 
Aan het einde van deze handleiding krijgt u een voorbeeld hoe u een verjaardag invoert in 
de Agenda.

1.1. De huidige dag en tijd opvragen
Voordat u een nieuwe vermelding in de Agenda gaat opnemen, wilt u misschien eerst 
controleren wat de huidige datum en tijd is. Hou de “Menutoets” tenminste anderhalve 
seconde ingedrukt en u hoort de naam van de dag, de huidige datum en tijd en het 
weeknummer. U gaat terug naar het dialoogvenster Agenda-instellingen door eenmaal op 
de “Keuzeknop” te drukken.

1.2. De Agenda instellen en beheren
Met de in deze paragraaf beschreven instellingen beheert u uw Agenda. Het 
dialoogvenster Agenda-instellingen heeft 11 onderdelen of selectievakken. Met de 
bovenste 8 stelt u datum, tijd, aard van de agendavermelding en duur in. Daarna volgen 
nog 2 onderdelendie een overzicht geven van al uw agendavermeldingen. Het eerste 
overzicht is een lijst van vermeldingen per datum en het tweede doet dit op basis van de 
herhaalfrequentie van de vermelding (eenmalig, dagelijks, wekelijks, maandelijks of 
jaarlijks). Met het laatste selectievak (Herinnering ) zet u het geluid van de Agenda uit of 
aan. Met de “Opnametoets” en “Menutoets” gaat u naar boven en naar beneden in de lijst 
met instellingen. Van boven naar beneden komt u de volgende instellingen tegen:

Setting Description

Dag Selecteer de gewenste dag van de aangegeven maand met de pijltoetsen. 
Hier past u dus de dag aan, terwijl u de volledige datum (inclusief maand 
en jaar) hoort. Om maand en jaar aan te passen moet u de volgende 
selectievakken maand en/of jaar gebruiken.

Maand Selecteer de gewenste maand met de pijltoetsen.

Jaar Selecteer het jaar met de pijltoetsen.

Uur Gebruik de pijltoetsen om het uur in te stellen waarop u aan een afspraak, 
verjaardag of taak herinnerd wilt worden.

Minuut Met de pijltoetsen past u de minuten aan, telkens in stappen van 5 
minuten.



Setting Description

Taak Met deze instelling wordt bepaald wat er op de vooraf ingestelde datum en 
tijd moet gebeuren. Met de pijltoetsen stelt u de gewenste optie in. U hebt 
de keuze uit:
Biepsignaal - Op de vooraf ingestelde datum en tijd zal een biepsignaal 
klinken. Als u het niet onderbreekt zal dit 2 minuten duren.
Spraakbericht afspelen - Speelt spraakbericht af op de ingestelde datum 
en tijd. Als u deze optie selecteert, moet u een spraakbericht inspreken. 
Om uw bericht in te spreken drukt u op de “Opnametoets” en houdt deze 
ingedrukt zolang u spreekt. U kunt met spreken beginnen zodra u een klik 
hebt gehoord. Als u niet tevreden bent over het ingesproken bericht, 
spreekt u het gewoon opnieuw in. Het vorige bericht wordt dan 
automatisch gewist.
Spraakbericht zonder afspelen - Deze optie is hetzelfde als 
“Spraakbericht afspelen”, maar op de ingestelde datum en tijd wordt uw 
bericht niet afgespeeld. U vindt het bericht terug in de lijst per datum en de 
lijst eenmalige, daglijkse, wekelijkse, naandelijkse of jaarlijkse herhaling. 
Door het bericht in de lijst te selecteren kunt u het bericht wel laten 
afspelen.
Audio afspelen - Met deze optie kunt u één of meer audiobestanden op 
de ingestelde datum en tijd eenmaal laten afspelen. Als u een 
audiobestand wilt laten afspelen, moet u het eerst kopiëren naar een 
daarvoor bestemde map met de naam “playback” op het intern geheugen. 
Ga naar het intern geheugen van de Milestone en selecteer de map 
“Agenda”. Deze map heeft een submap met de naam “Playback”. 
Selecteer de map “playback” en kopieer het audiobestand hier naar toe. 
Als u meer dan één audiobestand in deze map hebt staan, zullen ze in 
alfabetische volgorde worden afgespeeld.
Radio afspelen - Als de toepassing “Radio” (optioneel) op uw Milestone 
beschikbaar is, kunt u met deze optie op de ingestelde datum en tijd het 
signaal van de zender die u van te voren hebt geselecteerd laten afspelen.
Radio opname - Met deze optie kunt u programma’s opnemen van de 
radiozender die u van te voren, onder de toepassing “Radio”, hebt 
ingesteld. U bepaalt de duur van de opname met de instelling 
“Tijdsduur” (zie hieronder). De gemaakte opname wordt als MP3-bestand 
opgeslagen op het interne geheugen in de map “Radio”. Let op! De functie 
“Radio” zit niet standaard op de Milestone 312. U moet deze apart 
bestellen.
Microfoon opname - Met deze optie kunt u op de ingestelde datum en tijd 
de Milestone een opname laten maken via de ingebouwde microfoon, of 
via een externe microfoon. De opname wordt als MP3-bestand 
opgeslagen in de submap “records” van de map “Agenda” op het interne 
geheugen van de Milestone.

Herhalen Hier kunt u eenmaal, dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks 
selecteren. Zo zult u b.v. voor een vergaderafspraak op een bepaalde dag 
en tijd kiezen voor eenmaal herhalen, terwijl u bij de verjaardag van een 
vriend jaarlijks selecteert.



Setting Description

Tijdsduur Bij de opties “Radio opname” en “Microfoon opname” kunt u hiermee 
instellen hoe lang een opname moet duren. Bij de optie “Audio afspelen” 
bepaalt u hiermee de duur van de afspeeltijd. Zo kunt u bij “Radio 
afspelen” instellen hoe lang de radio aan moet blijven staan.
De instelling “Tijdsduur” heeft geen invloed op de afspeeltijd als u 
“Biepsignaal”, “Spraakbericht afspelen” of “Spraakbericht zonder afspelen”  
hebt geselecteerd. De ingestelde tijdsduur wordt weergegeven in de 
overzichten “Lijst per datum” en “Lijst per herhaalfrequentie”. Als u b.v. een 
vergadering hebt die anderhalf uur gaat duren, kunt u “Tijdsduur” instellen 
op 90 minuten. In de overzichtslijsten wordt dan bij tijdsduur de ingestelde 
tijd vermeld. De standaardinstelling is 60 minuten.

Lijst per 
datum

De “Lijst per datum” is een overzicht van alles wat u in uw Agenda hebt 
vastgelegd; afspraken, verjaardagen, enz. Als u met de “Opnametoets” of 
“Menutoets” naar dit overzicht navigeert, hoort u eerst de naam, “Lijst per 
datum” en de huidige dag en tijd. Dit is uw beginpunt. Met de “Rechter 
pijltoets” gaat u naar de volgende vermelding en met de “Linker pijltoets” 
naar de vorige, enz.

Lijst per 
Herhaal-
frequentie

Let op! De naam van dit overzicht is afhankelijk van de geselecteerde 
optie in de instelling “Herhalen”. Als “Herhalen” is ingesteld op “jaarlijks”, 
zult u als naam “Lijst jaarlijks herhalen” horen. Met de pijltoetsen kunt u 
alle vermeldingen bekijken / beluisteren die eenmaal per jaar terugkeren.

Herin-
nering

Selecteer “uit” (“Linker pijltoets”) om te voorkomen dat u een les, een 
vergadering of dergelijke verstoort doordat de Milestone een spraakbericht 
gaat afspelen of een biepsignaal laat horen. Als “Herinnering” op “aan” 
staat (“Rechter pijltoets”) zal, wat u ook aan het doen bent met de 
Milestone, muziek luisteren of een boek lezen, worden onderbroken om u 
ergens aan te herinneren.

Opmerking: Zorg er voor dat datum en tijd van de Milestone 312 correct zijn ingesteld. U 
kunt dit doen door de “Menutoets” 2 seconden ingedrukt te houden en vervolgens met de 
“Rechter pijltoets” naar Algemene instellingen te gaan. U moet er ook bedacht op zijn dat 
bij de uitvoering van een bepaalde taak op een van te voren ingestelde tijd, de Milestone 
van Agenda naar een andere toepassing kan overschakelen. Als er b.v. op een bepaalde 
tijd een radio-opname moet worden gestart, zal de Milestone van Agenda naar de 
toepassing “Radio” overschakeln. Zoals eerder gezegd wordt de toepassing “Radio” niet 
standaard meegeleverd met de Milestone. Denkt u er ook aan dat bij alles wat met de 
radio te maken heeft, een koptelefoon moet zijn ingeplugd.
Als er meer taken op dezelfde tijd moeten worden uitgevoerd, hoort u een herinnering voor 
iedere taak. Voor zover het gaat om afspelen en opnemen, zult u zelf moeten beslissen 
welke taak moet worden uitgevoerd. De Milestone kan niet bepalen wat de voorrang moet 
krijgen. Na de herinnering kunt u of het opnemen of het afspelen handmatig starten.
Verder moet u er rekening mee houden dat de Agenda niet actief is, zolang de Milestone 
op een computer is aangesloten.

1.3. Agenda-instellingen controleren en vastleggen
Nadat u de gewenste instellingen hebt geselecteerd en, voor zover van toepassing, een 
spraakbericht hebt ingesproken, kunt u alles vastleggen door de “Afspeeltoets” minimaal 1 



seconde ingedrukt te houden. Dit kunt u doen waar u zich ook maar bevindt in het 
dialoogvenster Agenda-instellingen. Zodra u hoort “Agenda bijgewerkt”, weet u dat een 
nieuwe vermelding aan uw Agenda is toegevoegd. Wilt u de geselecteerde instellingen 
controleren voordat u ze opslaat? Druk dan (kort) de “Afspeeltoets” in. U hoort dan 
“Instellingen controleren”. Als alles klopt, slaat u de instellingen op.

1.4. Een vermelding wissen
Ga naar “Lijst per datum” of “Lijst herhaalfrequentie” en selecteer de vermelding die u wilt 
wissen. U kunt de vermelding wissen terwijl deze wordt afgespeeld of daarna. Hou de 
“Menutoets” ingedrukt en druk de “Afspeeltoets” in om te wissen. Met deze 
toetscombinatie kunt u elke gewenste vermelding in een lijst wissen, ook als de 
vermelding betrekking heeft op iets dat nog staat te gebeuren. Het wissen wordt bevestigd 
door middel van een “wissignaal”. Om alle vermeldingen in uw Agenda te wissen sluit u de 
Milestone aan op uw computer en wis de submap “events” die zich bevindt in de map 
“Agenda” op het interne geheugen.

Tip: In de toepassings-specifieke instellingen treft u een optie aan waarmee u alle 
vermeldingen die ouder zijn dan 1 maand kunt wissen door op de “Rechter pijltoets” te 
drukken. Het gaat hierbij om de vermeldingen van het type “Eenmaal herhalen”.

1.5. Herinnering stop zetten
Als op de ingestelde datum en tijd de Agenda een herinnering start kunt u deze stop 
zetten door op de “Afspeeltoets” te drukken. Hiermee stopt u ook het afspelen van een 
eventueel spraakbericht of audiobestand. Een geluidsopname kunt u stop zetten door op 
de “Opnametoets” te drukken.

1.6. Voorbeeld: een agendavermelding aanmaken
U wilt de verjaardag van een vriend of vriendin in uw Agenda opnemen. Hij of zij is op 5 
mei jarig. We gaan er van uit dat u zich in de toepassing Agenda bevindt.

1. Ga met behulp van de pijltoetsen naar dag 5 van de vermelde maand. Druk op de 
“Menutoets” om naar de instelling “Maand” te gaan.
2. Gebruik de pijltoetsen om de maand mei te selecteren. Druk op de “Menutoets” en u 
komt bij de instelling “Jaar”.
3. U hoeft, omdat het in dit voorbeeld om een verjaardag gaat, niets te veranderen. U wilt 
immers elk jaar op 5 mei aan deze verjaardag herinnerd worden. Druk op de “Menutoets” 
om naar de instelling “Uur” te gaan.
4. Gebruik de pijltoetsen om het uur in te stellen waarop u aan de verjaardag herinnerd 
wilt worden. Als u dat niet belangrijk vindt, kunt u de instelling ongewijzigd laten. Druk op 
de “Menutoets” om naar de instelling “Minuut” te gaan.
5. Gebruik de pijltoetsen om minuten aan te passen. Ook hier geldt weer dat dit 
waarschijnlijk niet zo belangrijk is omdat het om een verjaardag gaat. Druk op de 
“Menutoets” om naar de instelling “Taak” te gaan.
6. Selecteer “Spraakbericht afspelen” met de pijltoetsen. Druk nu op de “Opnametoets” en 
hou deze ingedrukt. Zodra u een klik hoort, kunt u uw bericht inspreken. U zegt b.v. de 
naam van uw vriend of vriendin en dat hij of zij vandaag jarig is. U stopt de opname door 
de “Opnametoets” los te laten. Druk op de “Menutoets” om naar de instelling “Herhalen” te 
gaan.
7. Gebruik de pijltoetsen om jaarlijks te selecteren. Het gaat hier immers om een 
verjaardag waaraan u elk jaar herinnerd wilt worden. Alles is nu ingesteld.



8. Druk op de “Afspeeltoets” om uw instellingen te controleren. U krijgt een overzicht van 
alle instellingen die u hebt geselecteerd. Staat alles goed?
9. Hou de “Afspeeltoets” minimaal 1 seconde lang ingedrukt om uw instellingen op te 
slaan. De Milestone 312 meldt: “Agenda bijgewerkt”. U zult vanaf nu steeds op 5 mei aan 
de verjaardag van uw vriend of vriendin herinnerd worden met het ingesproken bericht. 
Om de herinnering te stoppen drukt u op de “Afspeeltoets”.

N.B. Als u uw vriend of vriendin een verjaardagskaart wilt sturen, is het misschien 
verstandig om een agendavermelding aan te maken die u een paar dagen voor de 
verjaardag eraan herinnerd dat u een kaart op de post moet doen. Iets dergelijks kan ook 
gelden voor b.v. een afspraak bij de dokter. Als u aan de afspraak herinnerd wordt op de 
tijd dat u bij de dokter moet zijn, komt u misschien te laat omdat u een half uur nodig heeft 
om er te komen. Hou hier rekening mee bij het instellen.


