
1. Agenda
Agenda är en effektiv möteskalender för att hjälpa dig organisera ditt dagliga liv. När du 
väljer egenskapen Agenda med Välj-knappen öppnar M312 automatiskt dagens datum. 
Agendan bygger på samma struktur som Böcker och Alarm. Du väljer inställningsalternativ  
med Inspelningsknappen uppåt och Funktionsknappen neråt. För att lyssna inom 
respektive inställning, använd pilknapparna. En nyhet är den förgranskning av inställningar 
samt skapande av aktivitet genom att trycka på Spela upp-knappen.
Ett exempel på hur du kan lägga in en aktivitet såsom en födelsedag kommer I slutet på 
detta kapitel.

1.1. Information om aktuell dag och tid
Innan du skapar en ny aktivitet, kan du behöva du information om aktuell dag och 
klockslag. Tryck på ”Funk” i ca 1,5 sekund så läses Informationslistan upp. Du får veta 
veckodag, datum, tid och vecka. Avsluta genom att trycka på ”Välj”. 

1.2. Inställningar för att konfigurera och organisera dina aktiviteter
Följande inställningar och dess parametrar hjälper dig att organisera dina aktiviteter. Efter 
de åtta olika valmöjligheterna kommer två varianter av hur du kan lista dina aktiviteter. 
Med det sista alternativet kan du stänga av påminnelse. Använd ”Inspelning” och ”Funk” 
för att välja mellan inställningarna.

Val Beskrivning

Dag Välj dag med pilknapparna för din aktivitet. Helt datum meddelas. För att 
färdigställa val av datum, gå vidare till inställning av ”Månad” och ”År”.

Månad Välj månad med pilknapparna för din aktivitet.

År Välj år med pilknapparna för din aktivitet.

Timme Välj timme med pilknapparna för din aktivitet. Med nästa val ställer du in 
minuter för att färdigställa aktiviteten. 

Minut Välj minut med pilknapparna, för din aktivitet.

Aktivitet Välj typ av aktivitet med pilknapparna:
Pip ljud - En ton ljuder vid förinställd tid och datum. Påminnelsen ljuder 
utan paus i 2 minuter. 
Spela upp röstanteckning - Spelar upp din röstanteckning vid förinställd 
tid och datum och upprepas i två minuter. För denna aktivitet, skapa en 
röstanteckning. Håll inne Inspelningsknappen, efter klicket tala in ditt 
meddelande. T ex ”Tid hos tandläkaren, kom ihåg att borsta tänderna 
noga”. Släpp knappen när du är klar. Om du inte är nöjd med din 
röstanteckning, gör bara en ny. Det tidigare meddelande spelas över 
automatiskt.
Röstanteckning utan uppspelning - Görs på samma sätt som ”Spela 
upp röstanteckning” men att inget meddelande spelas upp vid den 
förinställda tiden. Den här aktiviteten hörs bara när du listar dina 
aktiviteter, antingen efter datum eller repetition.



Val Beskrivning

Audiouppspelning - Spelar upp filer från en specifik mapp en gång vid 
förinställd tid och datum. Agenda väljer en fil från mappen ”Playback” som 
är en undermapp till Agenda i det interna minnet. Om det finns fler än en 
fil, spelas de upp i alfabetisk ordning. 
Radiouppspelning - Spelar upp aktuell radiofrekvens eller kanal vid 
förinställd tid och datum. Agenda använder den frekvens eller kanal som 
är vald i egenskapen “Radio”.
Radioinspelning - Startar en inspelning från aktuell radiofrekvens eller 
kanal vid förinställd tid och datum. M312 spelar in från den frekvens eller 
kanal som är vald i radio. Inspelningen sparas som en mp3-fil i mappen 
“Radio” i det interna minnet.
Mikrofoninspelning - Startar en inspelning via inbyggd eller extern 
mikrofon. Inspelningen sparas som en mp3-fil i mappen “Records” som är 
en undermapp till Agenda i det interna minnet.

Repetition Välj mellan “Unik”, “Dagligen”, “Veckovis”, “Månatlig” och “Årlig”. Om du 
väljer “Unik” förekommer aktiviteten endast en gång. Om du väljer 
“Årligen” förekommer aktiviteten en gång per år, som en födelsedag till 
exempel.

Varaktighet Välj tidsintervall för din aktivitet med pilknapparna. För aktiviteter som 
“Pipljud”, “Spela upp röstanteckning” och “Röstanteckning utan 
uppspelning” kan du lägga till information om varaktighet i ”Lista efter 
datum” och ”Lista efter repetition”. Så om ett möte håller på i 50 minuter 
kan du lägga till den informationen.
Aktiviteter med utförande egenskaper som “Audiouppspelning”, 
“Radiouppspelning”, “Radioinspelning” och “Mikrofoninspelning” kan du 
begränsa varaktigheten på. Till exempel för en Radioinspelning på 45 
minuter kan du välja en varaktighet på 45 minuter.

Lista efter 
datum

“Lista efter datum” ger dig en total överblick över alla aktiviteter. 
Utgångsläget beskrivs med “Dag”, “Månad”, “År”, “Timme” och “Minut”. 
När du går till ”Lista efter datum” hör du först dessa inställningar. Till 
exempel ”21 juni 2010, klockan är halv 11”. Det är din startposition. Gå till 
nästa aktivitet med ”Högerpil”. För att gå bakåt, använd ”Vänsterpil”.

Lista efter 
repetition

Notera att ditt val av repetition påverkar vilken lista du får. Om du till 
exempel har ”Årlig” aktivitet vald får du “Lista årsaktiviteter”. Byter du till 
”Unik” repetition får du ”Lista engångsaktiviteter”. Med pilknapparna listas 
de valda aktiviteterna.

Påminnelse Välj “Av” om du vill vara säker på att aktiviteter med påminnelse, 
inspelning eller uppspelning inte stör. Det är viktigt om du till exempel 
sitter i ett möte eller är på bio och inte vill störa andra. Med ”På” tillåter du 
spelaren att påminna, spela in och spela upp även när du lyssnar på en 
bok eller lyssnar på radio ect. 



Observera: Se till att klocka och datum är rätt inställda i din Milestone 312. De uppgifterna 
ställer du in via Menys “Grundinställningar”.
Notera att när en förinställd aktivitet startar, kan Milestone 312 ändra egenskap. Till 
exempel om aktiviteten ”Radioinspelning” startar, byter Milestone från ”Agenda” till “Radio”. 
Naturligtvis förutsätter det att din spelare har egenskapen Radio aktiverad och kom ihåg 
att du måste ha hörlurar eller högtalare anslutna för dessa aktiviteter.
Om du har aktiviteter som överlappar varandra får du påminnelse för dessa. Det är 
annorlunda med aktiviteter som upp- och inspelning. Eftersom spelaren inte kan prioritera, 
måste användaren manuellt bestämma vilken aktivitet som ska utföras efter påminnelsen.
Notera också att kalenderfunktionen är inaktiv när Milestone 312 är kopplad till dator.

1.3. Förhandsvisa och skapa en aktivitet
När du har valt inställningar för din aktivitet, tryck kort på knappen “Spela upp” så kan du 
förhandsvisa den. För att spara aktiviteten, håll inne ”Spela upp” i någon sekund. Det 
spelar ingen roll var någonstans i Agenda du är, Milestone bekräftar med ”Aktivitet inlagd”.

1.4. Radera en aktivitet
Välj “Lista efter datum” eller “Lista efter repetition” och välj den aktivitet du vill radera. Du 
kan radera under eller efter uppspelning av aktivitet. Håll inne “Funk” och tryck på “Spela 
upp”. Du kan göra på samma sätt när en aktivitet är skapad oavsett i vilken inställning du 
står. Raderingen bekräftas med ett ljud liknande ”att knyckla ihop ett papper”. 
För att radera alla aktiviteter i Agenda, anslut Milestone 312 till dator. Radera hela mappen 
”Events” som är en undermapp i Agenda i det interna minnet.

Tips: Notera att du i Agendans “Tillgängliga inställningar” har en funktion som raderar alla 
engångsaktiviteter äldre än en månad genom att tryck på ”Högerpil”.

1.5. Stoppa påminnelse
När en förvald aktivitet startar kan du stänga av påminnelsen eller uppspelningen genom 
att trycka på “Spela upp”. En förvald inspelning stänger du av genom att trycka på 
“Inspelning”.

1.6. Exempel på att skapa aktiviteter
Lägg in en väns födelsedag som äger rum den 5 maj. Börja med att välja ”Dag” och 
använd pilknapparna för att nå den femte. När du ha rätt dag, tryck ”Funk” för att välja 
”Månad”. Använd pilknapparna igen för att välja rätt månad, i det här fallet maj. Gå vidare 
med ”Funk”. I vanliga fall går du vidare till “År” men när det gäller födelsedagar behövs inte 
det eftersom den inträffar årligen. Varken ”Timme” eller ”Minut” behövs i det här fallet så gå 
vidare med ”Funk” till val av aktivitet. Gå med pilknapparna och välj aktivitet “Spela upp 
röstanteckning”. Håll inne “Inspelning” och läs in ditt meddelande efter det klickande ljudet. 
Du kan till exempel säga ”Min gode vän Jim fyller år idag”. Släpp knappen när du är klar. 
Tryck ”Funk” för nästa inställning ”Repetition”. Eftersom aktiviteten är en födelsedag vill vi 
välja “Årlig” vilket gör att påminnelsen återkommer varje år. Inga fler inställningar är 
nödvändiga. Kontrollera inställningarna genom att trycka ”Spela upp” kort. En 
förhandsvisning meddelas. Om allt är korrekt, spara aktiviteten genom att hålla inne ”Spela 
upp” i någon sekund. Milestone meddelar ”Aktivitet inlagd”. 
Nästa gång den femte maj inträffar, blir du påmind av din röstanteckning om Jims 
födelsedag. Stoppa påminnelsen genom att trycka ”Spela upp”.



1.7. Lista över genvägar i Agenda
Funktion Så här gör du Ljudmeddelande

Gå till nästa övre inställning “Inspelning” Namn på inställning
Gå till nästa lägre inställning “Funk” Namn på inställning
Välj mellan inställningens 
alternative

“Höger- eller vänsterpil” Namn på valmöjlighet

Inspelning för aktiviteterna 
“Spela upp röstanteckning” och 
“Röstanteckning utan 
uppspelning”

“Inspelning” (håll intryckt) “Klick”

Förhandsvisa aktivitet “Spela upp” Alla inställningar


