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Grafikelemente

Grafikelement vom Bones Logo
Das Punkte-Bildelement vom Bones
Logo kann auch als grafisches Element
eingesetzt werden. Bilder und Grafiken
sollen aber nie gemischt werden. Die
Grafiken sollen nur in den definierten
Farben und eingesetzt werden.
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Gratulujeme k zakoupení Milestone 312.
Milestone 312 je vysoce výkonné zaøízení v nejmenším možném provedení. Èasto jej 
porovnáváme s jiným typickým švýcarským produktem: Ne, ne s èokoládou, ale s 
švýcarským armádním nožem. Milestone je malý a pøenosný, multifunkèní a spolehlivý. 
Milestone 312 je speciálnì navržen pro zrakovì postižené a nevidomé, aby jim pomohl v 
profesním i soukromém životì, což lze pøizpùsobit podle jejich potøeb. Mùžete si vytvoøit 
jednoduchého pomocníka s nìkterými základními aplikacemi, nebo vlastnit plnì aktivní 
profesionální pøístroj. Je jen na vás, zda Použijete Milestone 312 jako svého denního 
spoleèníka, jenž podporuje nové digitální technologie, které pøekonávají pøekážky. A 
pokud to vše neznamená pro vás nic, mùžete být spokojeni, že máte nejhezèí pøehrávaè 
na trhu. 
Nicménì, dobrá! Koupili jste si Milestone 312 a dokonce jste se rozhodli si pøeèíst návod! 
Teï jste na správné cestì k dosažení našeho spoleèného cíle, abyste se stal 
profesionálním uživatelem Milestone 312. Kromì hlavního manuálu najdete na 
následujících stránkách "Rychlý návod". Toto je krátký úvod a vysvìtluje v nìkolika krocích 
základní pojmy. Chcete-li pøeèíst "Manual", pøeskoète tzv. rychlý návod.

         www.bones.ch
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Rychlý návod

Rychlý úvod do svìta Milestone 312.
S rychlým návodem mùžete otestovat první aplikace Milestone 312. Návod je rozdìlen do 
nìkolika krokù. Krok èíslo jedna popisuje zaøízení s tlaèítky a konektory. Cílem je, abyste 
vìdìli, jak vypadá Milestone a znali funkce tlaèítek a konektorù. V následujících krocích 
najdete první pøíklady použití Milestone 312, pøièemž mùžete pøehrát nìkolik souborù, 
které jsme pro illustraci funkcí zaznamenali na vaše zaøízení.

Pøíprava
Než budeme moci v praxi pøedstavit nìkolik pøíkladù, jak zvládnout Milestone 312, 
potøebujete znát názvy tlaèítek a kde jsou k nalezení. 
Na povrchu pøístroje objevíte 5 tlaèítek, pøedevším hlavní klávesu "Play". Pod ním 
najdeme alší klávesu, která je stejnì velká jako "Play", ale má integrovaný relliéfní popisek 
písmene X, jenž mùžete nahmatat. Toto je "Mode" tlaèítko, zbývající tøi klávesy jsou 
menší. Nalevo od hlavní klávesy "Play" najdete "Šipku vlevo". Poznáte ji snadno, protože 
je vyznaèena šipkou, která smìøuje doleva. Vpravo od klávesy "Play" najdete tlaèítko, jenž 
má také reliéfní šipku, která smìøuje na pravou stranu. Shora klávesy "Play" najdete "Rec" 
tlaèítko, jenž je nejvýše z tìchto 5 tlaèítek a má reliéfní dùlek ve svém støedu. 





Na pøední stranì pøístroje najdeme tøi hmatové záležitosti, zaèneme na levé stranì s 
šestým a posledním tlaèítkem, jenž je menší a vyènívá z pøístroje, nazýváme jej 
"Selector". Veprostøed je podlouhlý otvor, zásuvka mini USB, abyste mohli vytvoøit 
spojení pomocí pøiloženého kabelu USB, a tudíž komunikovat s poèítaèem, nebo se 
zvláštním pøíslušenstvím, rovnìž lze takto Milestonu nabíjet baterie pomocí nabíjeèky 
nebo pøipojení k poèítaèi. Na pravé stranì najdete další konektor, zde mùžete pøipojit 
externí mikrofon. 

Na spodní stranì je pouze jeden konektor, který je pro sluchátka. Pokud chcete Milestone 
312 užívat v tichosti s ohledem na okolí, staèí pøipojit bìžná sluchátka. 

Na pravé delší stranì najdete jeden port, kam mùžete vložit pamìové karty SD, tak rozšíøit 
pamì a poslouchat zvukové knihy a hudební soubory, uložené na tìchto externích médiích. 

Nabíjení baterie
Nejprve se pøesvìdèíme, zda má Milestone 312 dostatek energie pro první vyzkoušení. 
Proto staèí stisknout prostøední tlaèítko "Play", a poslouchat, jestli Milestone nìco øekne. 
Pokud neumí mluvit, Milestone 312 potøebuje energii. Proto pomocí USB kabelu pøipojte 
Milestone 312 k poèítaèi. Pokud nemáte pøístup k USB poèítaèe, mùžete použít 
nabíjeèku do zásuvky. Je-li pøipojen správnì, Milestone podìkuje krátkým hlubokým 
pípnutím. 
Jestliže byl Milestone v klidu, stisknìte støední tlaèítko "Play" u vìdomí, že (z dùvodu 
šetøení energii Milestone 312 usnul po deseti minutách bez vstupu) a uslyšíte Milestone 
øíct stav a situaci, v níž se zaøízení nachází. Chcete-li zkontrolovat nabití baterie, držte 
"Mode" tlaèítko stisknuté po 1,5 sekundy a poslouchejte informace, které budou vyøèeny.

Pøehrání skladby
Dobøe, právì jsme se dohodli, že není nic pøitažlivého na tom, že jsme tak daleko. Tak 
zkusíme nìco zajímavìjšího, Budeme pøehrávat píseò, která je na vašem Milestone 312. 
Pomocí klávesy "Selector" mùžete projít aplikacemi, neboli  jak jim øíkáme, zaøízeními. 
Tisknìte tlaèítko "Selector", dokud neuslyšíte v pøístroji položku Audio. Nyní mùžete 
stisknout tlaèítko "Play". 
Mìli byste být dobøe naladìni poslouchat tradièní švýcarské písnì. Tato populární skladba 
je od Jost Ribary a má název "Steiner Chilbi". Steinen je místo, ve Švýcarsku a "Chilbi" je 
slovo pro "folkový festival" ve švýcarsku. Pøi výbìru této písnì, vytvoøené ve Švýcarsku, 
chceme odkázat na koøeny Milestone, kde byl vyvinut a je produkován. 
Pokud se nemùžete nabažit tohoto veselého zvuku a chcete poslouchat hlasitìji, držte 
"Mode" tlaèítko stisknuté a navíc stisknìte tlaèítko "šipky" tlaèítko. Kdykoliv stisknete Šipku 
vpravo, pøi souèasném stisku tlaèítka "Mode", Milestone zesílí o jeden krok. Pokud chcete 
snížit hlasitost, staèí stisknout "Šipka vlevo" místo "šipka vpravo" (pøi souèasném stisknutí 
"Mode"). 
Chcete-li pozastavit pøehrávání skladby, stisknìte tlaèítko "Play", k pokraèování 
pøehrávání, staèí použít "Play" znovu. Když jste ve veøejném prostøedí, napøíklad v 
autobuse, a nechcete se podìlit o svùj vynikající hudební vkus  s ostatními cestujícími, 
mùžete pøipojit sluchátka a reproduktor ztichne. 
Milestone má všechny bìžné funkce, typické pro hudební pøehrávaè. Mùžete pøeskakovat 
z jedné skladby do druhé s "šipkou vlevo" nebo "šipkou vpravo" a pøidržením tìchto kláves 
mùžete také rychle vpøed a vzad. Pokud stisknete "šipku" vlevo, dostanete se na 
pøednahraný textový soubor. To je krátký vzorek, jak Milestone 312 funguje, když užíváme 
pøevod textu do øeèi. Stisknìte tlaèítko "Play", abyste jej spustili. 
Další funkce pøehrávání a jejich zkratek najdete v hlavním manuálu. 





Záznam hlasové poznámky
Další velmi užiteènou funkcí Milestone 312 je možnost udìlat hlasovou poznámku, takže 
pokud chcete vytvoøit namluvený nákupní seznam, nebo rychle zaznamenat telefonní 
èíslo, které jste dostali u baru, mùžete to udìlat na Milestone 312. Možná jste potenciálním 
kandidátem na pøíští popový idol, pak neváhejte a pøedveïte své vlastní hity na M312, 
který vám pøímo vytváøí soubory MP3.
Pro hlasový záznam musíme být v aplikaci audio, kterou je možno zvolit klávesou 
"Selector". Pokud jste si v rámci pøedchozího pøíkladu pøehrávali píseò, mìli byste už být 
umístìny v zaøízení Audio. 
Takže, pojïme užít pøíklad v baru. Velká dáma, nebo milý èlovìk vedle vás vám øekne jí, 
nebo jeho telefonní èíslo. Proto pøidržte "Rec" stisknutý a poté, co jste slyšeli krátké 
cvaknutí, mùžete nahrát telefonní èíslo. Po dokonèení své zprávy mùžete zastavit 
nahrávání uvolnìním "Rec" a vaše zpráva s èíslem je uložen na 312 milestonu. 

Místo krátkého záznamu stiskem tlaèítka "Rec" mùžete také použít nepøetržitý záznam, a 
to  stisknutím tlaèítka "REC", ale navíc pøistisknìte tlaèítko "Play" poté, co jste slyšeli 
krátké cvaknutí, Milestone oznámí zaèátek nepøetržité nahrávání zvukovou sekvencí 
"nízký-vysoký". Nahrávání trvá, dokud nestisknete tlaèítko "Rec" znovu. Když se zastaví 
nahrávání, Milestone 312 to bude indikovat opakem zvukové sekvence "vysoký-nízký". 

Pøedpokládejme, že jste nyní doma a rádi byste zavolali pøíjemné osobì z baru, 
Potøebujete ono telefonní èíslo znovu. Proto musíte být v zaøízení audio a pak stisknout 
tlaèítko "Play". Existuje-li více než jedna zpráva, mùžete skákat dopøedu a dozadu dvìma 
šipkami, dokud se nedostanete k onomu telefonnímu èíslu. 

Takže, pokud vše funguje dobøe, nyní je váš úspìšný den! 

Poslechnìte si knihu
Milestone 312 podporuje ètení speciálních knih, napøíklad v DAISY nebo Zvukovém 
formátu. Velkou výhodou standardní zvukové knihy je možnost rozsáhlé navigace uvnitø 
knihy. Pøedpokládejme, že máte pamìovou kartu SD s DAISY knihou: 

Chcete-li poslouchat knihu, stlaète tlaèítko "Selector", dokud se nedostanete k zaøízení 
"Knihy". 
Stisknìte "Play" a kniha by mìla zaèít hrát. Chcete-li pozastavit pøedèítání knihy, mìli byste 
stisknout tlaèítko "Play" znovu. 
Mùžete se pohybovat po knize s užitím mnoha rùzných úrovní navigace. Vyberte si jeden 
z nich pøi využití "Rec" nebo "Mode" na skok nahoru a dolù pro rùzné druhy navigaèních 
úrovní, Stop na úrovni "vìta". Nyní mùžete pomocí tlaèítek s šipkami skákat v knize z jedné 
vìty na druhou, dopøedu a dozadu. 





Uzamèení klávesnice
Z bezpeènostních dùvodù mùže být aktivován zámek klávesnice. Chcete-li odemknout 
nebo zamknout, stlaète "Mode" a pøistisknìte tlaèítko  "Rec". Milestone 312 buï øekne 
"klávesnice zamknutá" nebo "klávesnice odemknutá", v závislosti na pøedchozí volbì. 
Takže "Mode" a "Rec" spoleènì aktivuje nebo deaktivuje klávesnici. Zkuste to nìkolikrát, 
abyste si zvykli. Použijte tuto funkci, když dáte Milestone 312 do obalu, nebo v jiných 
situacích, kdy hrozí neúmyslný stisk tlaèítek. 

To byl náš krátký výlet po nìkterých aplikacích Milestone 312. 
Gratulujeme, nyní jste polo profesionální uživatele Milestone 312! Ale nezapomeòte, 
budete žít a uèit se. A pokud ne vše funguje, jak jste zamýšleli, nebojte se. V hlavní 
pøíruèce se seznámíte s Milestone 312 mnohem podrobnìji. 

Šastný zaèátek





Manuál
Podrobný úvod do svìta Milestone 312.
Pøeètením tohoto hlavního manuálu pochopíte kompletnì Milestone 312. Ale pøiznejme si 
to, skoro nikdo neète celý manuál. "Kromì pøekladatelù". Takže pokud chcete dostat 
krátký úvod, pak "QuickStart" je dobrý zaèátek. Najdete jej na zaèátku této brožurky. 
Uživatelé, kteøí hledají podrobnìjší vysvìtlení, nech se drží tohoto dokumentu. 
Manuál obsahuje nìkolik grafických oznaèení pro uživatele, kteøí mají ku pomoci 
vidoucího pøítele a ten je  uèí, jak zacházet s Milestone 312. Ale nebojte se, tyto obrázky 
nejsou nezbytné k pochopení výrobku, jsou jen další pomoc. 
Pokud hledáte manuály v jiných jazycích, nebo novìjší verze, prosím, podívejte se na naše 
webové stránky "www.bones.ch". Kromì toho je TXT verze manuálu uložena v interní 
pamìti Milestone 312. Poslechnìte si ji pøes integrovaný pøevodník textu na øeè. 

Nyní Vám pøejeme pøíjemný zaèátek k prostudování nového Milestone 312.



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


Content

1. Pøehled produktù 1
1.1. Co Milestone 312 umí? 1

1.1.1. Základní aplikace 2
1.1.2. Software Extra 3
1.1.3. Hardware Doplòky (Add-Ons) 3

1.2. Inovace od verze Milestone 311 4
1.3. Položky, které jsou souèástí dodávky  4

2. M312 exteriér 5
2.1. Vzhled 5
2.2. Popis rozložení 5

2.2.1. Poznejte vlastnosti povrchu 5
2.2.2. Poznejte pøední èást 6
2.2.3. Poznejte spodní stranu 6
2.2.4. Poznejte dlouhou pravou stranu 6

2.3. Použití rozhraní 6
2.3.1. Nabíjení baterie 6
2.3.2. Užívání sluchátek 7
2.3.3. USB pøipojení k poèítaèi 7
2.3.4. Externí mikrofon pomocí (Mic in) 7
2.3.5. SD Memory Card 7

3. Obecné funkce 8
3.1. Obecné funkce 8

3.1.1. Zapnutí / Vypnutí (režimu spánku) 8
3.1.2. Uzamknutí klávesnice 8
3.1.3. Ovládání hlasitosti zvuku 8
3.1.4. øízení rychlosti ètení 9
3.1.5. Vyberte aplikaci (zaøízení) 9
3.1.6. Menu 9
3.1.7. Pøehled obecných funkcí 12

3.2. Správa dat pøes poèítaè 12
3.2.1. M312 disky v poèítaèi 12
3.2.2. Tvorba struktury složek pomocí poèítaèe 13
3.2.3. Stáhnout nebo mazat soubory do adresáøové struktury 14

4. Základní zaøízení 15
4.1. Audio 15

4.1.1. Obecné funkce Audio  15
4.1.2. Hudební pøehrávaè 18
4.1.3. Rekordér 20
4.1.4. Pøevodník textu na øeè 21
4.1.5. Pøehled zkratek Audio  22

4.2. Knihy  23
4.2.1. Pøehrávaè knih 23

4.3. Alarm 27
4.3.1. Obecné informace 27
4.3.2. Použití Alarm 27

5. Pøídavné zaøízení 28
5.1. Speakout (RFID Reader) 28

5.1.1. Obecné informace 28
5.1.2. Speakout a jeho použití 29
5.1.3. Pøehled zkratek pro Speakout 29
5.1.4. Seznamte se s nìkterými znaèkami 30





5.2. Radio 31
5.2.1. Obecné informace 31
5.2.2. Použití Radio 31
5.2.3. Pøehled klávesových zkratek rozhlasového pøijímaèe 33

6. Další informace 34
6.1. Technická data 34
6.2. Rada 34

6.2.1. SD pamìové karty 34
6.2.2. Vlastní úpravy CONFIGu MILESTONE.TXT 34
6.2.3. Software Update 35
6.2.4. Ochrana Milestone 35
6.2.5. Zálohování dat 35

6.3. Øešení problémù 35
6.3.1. Nic nefunguje  35
6.3.2. Nemùžete zapisovat na SD kartu 36
6.3.3. Nemáte pøístup ke všem úrovním navigace knih 36

6.4. Servis a podpora 36
6.4.1. Obecné informace 36
6.4.2. Aktualizace softwaru 36

6.5. O Bones Inc. 37
6.5.1. PAVIP Pharma 37
6.5.2. PAVIP Transport 38
6.5.3. PAVIP Audio Guide - PAG  39





1. Pøehled produktù

V této kapitole získáte pøehled o tom, co Milestone 312 (M312) dokáže dìlat. Dovíte se, 
jaké dovednosti má M312 ve své standardní verzi a jaké další možnosti nabízí upgrade 
zaøízení dle Vašich požadavkù. Dále zde naleznete seznam hlavních zmìn od pøedchozí 
verze Milestone 311, která je zvláštì zajímavá pro ty z vás, kteøí již vlastní staré dobré 
M311. Na konci najdete krátký kontrolní seznam, v nìmž si mùžete ovìøit souèásti, které 
by mìly být pøedmìtem dodávky. 

1.1. Co Milestone 312 umí? 
Milestone 312 je multifunkèní zaøízení, které lze pøizpùsobit Vašemu pøání. V základní 
verzi Milestone 312 již zahrnuje širokou funkcionalitu, Ale existují i další aplikace, které 
mohou být kromì toho aktivovány. 
Následující odstavce ukáží, co je Milestone 312 schopen zvládnout. Nejdøíve uvidíte 
pøehled aplikací, které má Milestone k dispozici, když si jej koupíte v základní verzi. Druhá 
èást vám ukáže možné softwarové doplòky pro upgrade M312 dle vašich potøeb, které si 
mùžete aktivovat u svého prodejce. A tøetí èást obsahuje další doplòky, abyste si 
pøedstavili, jaké vyjímeèné možnosti pro M312 jsou. 
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1.1.1. Základní aplikace
Následující seznam obsahuje zaøízení (aplikace), které jsou k dispozici, když si koupíte 
základní verze Milestone 312.

Zaøízení Popis

Audio Music Player: Díky vysoké kvalitì pøehrávání, je tento pøehrávaè 
urèený pro optimální zážitek z hudby. Nemusíte se starat o hudební 
formáty, protože Milestone 312 pøehraje všechny. To mùže být MP3, 
AAC, WMA, WAV nebo ještì více formátù, takže nemusíte mít obavy, 
které soubory jsou v jakém formátu, pøièemž trávit èas jejich konverzí je 
vyèerpávající. 

Text To Speech Player: Tato aplikace umožòuje ètení textových 
souborù ve formátu TXT. Máte možnost si vybrat mezi rùznými jazyky a 
hlasy. 

Záznamník: Profesionální a jasné hlasové nahrávky jsou specialitou 
Milestone. Dokonce i v hluèném prostøedí, jako jsou vlaky nebo letadla, 
jsou  zvukové nahrávky bezvadné. Pomocí jasného a silného 
vestavìného reproduktoru uskuteèníte výborné pøehrávání. Kromì 
interního mikrofonu máte možnost pøipojit externí mikrofon pro vysokou 
kvalitu stereo nahrávek. 

Audio umožòuje pøehrávat všechny soubory v rùzných úrovních 
rychlosti ètení. Ukládání a správa souborù je možná ve volnì pøístupné 
struktuøe složek.  

Knihy Aplikace Knihy integruje DAISY pøehrávaè na ètených knih, který 
pøehraje DAISY 2.02. Kromì knih je kompatibilní s novými Audible.com 
Vysoká kvalita formátu AAX. Rychlost ètení je volitelná. 

Alarm Alarm je bezproblémový budík s potøebnými individuálními úpravami. 
Kromì toho mùžete vyvolat èas a datum. 

Nezávisle na zvoleném zaøízení M312 vždy poskytuje "Menu" s servisními informacemi, 
vèetnì stavu baterie, dostupného místa na pamìové kartì atd. Kromì poskytování 
servisních informací je Menu pøíležitost pro všechny možnosti nastavení užití speciálních 
funkcí. 
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1.1.2. Software Extra
Existují další softwarové doplòky, které mohou být aktivovány na Milestone 312. S tìmito 
doplòky si mùžete vytvoøit podporu, která vyhovuje vašim potøebám a pøáním. 

Zaøízení Popis

Radio Rádio je FM tuner a zahrnuje automatické vyhledávání kanálù, kanál 
spoøení, pøímý vstup a nahrávání rozhlasové nahrávky. 

Speakout Speakout je integrovaná RFID èteèka, která umí èíst RFID tagy. Mùžete 
oznaèit objekty (CD, léky, obleèení), rùznými znaèkami. Speakout mùže 
identifikovat tyto znaèky, takže pro všechny oznaèené objekty mùžete 
zaznamenat hlasovou zprávu a následnì pøi skenování objektu 
Speakout pøehraje tuto zprávu. Tím lze oznaèit i tìžké pøedmìty 
spoustou dalších informací. 

Více software bude následovat v budoucnu. Pro další informace o softwaru, doplòky 
obrate se prosím na svého prodejce. 

1.1.3. Hardware Doplòky (Add-Ons)
Add-ons jsou speciálnì vyvinuty pro Milestone 312 a pro jeho design. Staèí pøipojit 
doplòky na pøedek Milestone a zaèít používat nové aplikace. Pomocí tìchto rozšíøení 
mùžete  kombinovat spoustu doplòkù do jednoho zaøízení. 

Pøíkladem Add-On doplòku pøijde v roce 2009, FAME. S tímto 
optickým snímaèem jste schopni napøíklad urèit, které barvy 
obleèení v šatníku máte, nebo odpovídající obleèení 
kombinovat. Kromì zjišování a porovnávání barev, FAME je také 
schopen detekovat vzory na povrchu a zjistit jas, takže mùžete 
také napøíklad zkontrolovat, zda je svìtlo v místnosti. 

Pro další informace o Add-on doplòcích kontaktujte svého 
prodejce nebo prohlédnìte do "www.bones.ch". 
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1.2. Inovace od verze Milestone 311
I když Milestone 312 vypadá podobnì jako jeho pøedchùdce Milestone 311, je to zcela 
novì navržené zaøízení.

Zde najdete seznam hlavních novinek: 

• Text na øeè Player. 
• Nastavitelná úroveò rychlost ètení. 
• Integrovaná RFID èteèka. 
• USB 2.0 Hi-Speed. 
• 1 GB vnitøní pamìti. 
• Kompatibilita s Audible.com. 
• Kompatibilita s AAC, WMA, WAV, atd. 
• Radio. 
• Hodiny a datum služeb. 

1.3. Položky, které jsou souèástí dodávky
Prosím, otevøete balení Milestone a podívejte se na to, co je uvnitø. Dodávka by mìla 
obsahovat: 

• Milestone 312 (hlavní pøístroj)
• USB 2.0 Hi-Speed kabel
• Nabíjeèka
• Lanyard (zavìšení na krk)

• Ochranný sáèek
• SD Memory Card
• Manuál
• Vzorek Speakout RFID tagù

Pokud by nìkteré z tìchto souèástí nebyly zahrnuty, prosíme, kontaktujte svého prodejce.
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2. M312 exteriér

V této kapitole budeme zkoumat Milestone 312, poznávat Milestone tlaèítka, konektory a 
další hmatové souèásti povrchu. Pokud jste již studovali "QuickStart", mùžete tento krok 
pøeskoèit. 

2.1. Vzhled

2.2. Popis rozložení

2.2.1. Poznejte vlastnosti povrchu
Prosím, otevøete balení Milestone 312 a vybalte zbrusu nový Milestone 312 a držte 
malièkou jednotku v jedné z vašich rukou. Klouzavým hmatáním prsty na ploše zaøízení 
objevte tlaèítka, konektory apod. V pøípadì, že jste zkušený uživatel našeho pøedchozího 
modelu Milestone 311, vám blahopøejeme a navíc mùžete tento krok pøeskoèit. Odehrálo 
se  pouze nìkolik zmìn vnìjšího vzhledu konektorù, rozložení tlaèítek, umístìní 
reproduktoru a slot pro SD kartu, jsou beze zmìny a stejnì dobré jako vždy. 
Na povrchu pøístroje objevíte 5 tlaèítek, budeme je lokalizovat a pojmenovávat. Pokuste 
se prosím zapamatovat si jejich jména, protože se èasto užívají v této pøíruèce. 
Tak pojïme na tlaèítka na povrchu pøístroje: je zde velké centrální a 4 tlaèítka uspoøádána 
kolem nìj jako køíž. To prostøední je identifikováno svou velikostí a centrálním umístìním, 
navíc je to jediné, které má hladký povrch, proto nemá integrovanou reliéfní znaèku. 
Název tohoto centrálního tlaèítka je "Play". Teï jdeme k dalším tlaèítkùm okolo tlaèítka 
"Play". Proto sklouzneme dolù, další tlaèítko je stejnì velké jako "Play", ale má 
integrovanou reliéfní znaèku X, kterou mùžete nahmatat. Toto je "Mode" a je nejnižší. 
Pokud jste sklouzli prsty níže, dostanete se na kulaté otvory reproduktoru, ale zùstaòme u 
tlaèítek, zbývající tøi jsou menší. Pokud pùjdete od centrálního tlaèítka "Play" doleva, 
dojdete k "Šipce vlevo". 
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Poznáte to, protože jeho hrot šipky smìøuje doleva. Protìjší hrod reliéfní šipky smìøuje 
doprava, takže když jdete vpravo od tlaèítka "Play", tak se dostanete na protìjší "šipku". 
Nakonec je tam poslední tlaèítko  na povrchu zaøízení. Nahoru od tlaèítka "Play" se 
dostanete k "Rec" tlaèítku, to je nejvyšší z tìchto 5 tlaèítek a má dùlek vprostøed. 
Takže teï znáte všechna tlaèítka na povrchu s jejich jmény, mùžete zde také nají dole již 
zmínìný kvalitní zvukový reproduktor, stejnì jako v levém horním rohu malé èervené svìtlo. 

2.2.2. Poznejte pøední èást
Na pøední stranì pøístroje najdeme tøi hmatové záležitosti, zaèneme na levé stranì s 
šestým a posledním tlaèítkem, jenž je menší a vyènívá z pøístroje, nazýváme jej 
"Selector". Veprostøed je podlouhlý otvor, zásuvka mini USB, abyste mohli vytvoøit 
spojení pomocí pøiloženého kabelu USB, a tudíž komunikovat s poèítaèem, nebo se 
zvláštním pøíslušenstvím, rovnìž lze takto Milestonu nabíjet baterie pomocí nabíjeèky 
nebo pøipojení k poèítaèi. Na pravé stranì najdete další konektor, zde mùžete pøipojit 
externí mikrofon. 

2.2.3. Poznejte spodní stranu
Na spodní stranì je pouze jeden konektor, který je pro sluchátka. Pokud chcete Milestone 
312 užívat v tichosti s ohledem na okolí, staèí pøipojit bìžná sluchátka. 

2.2.4. Poznejte dlouhou pravou stranu
Na pravé delší stranì najdete jeden port, kam mùžete vložit pamìové karty SD, tak rozšíøit 
pamì a poslouchat zvukové knihy a hudební soubory, uložené na tìchto externích médiích. 

2.3. Použití rozhraní
Následující popisy jsou zamìøeny na fyzické možnosti pøipojení, které jsou umožnìny  
Milestone 312 rozhraními. 

2.3.1. Nabíjení baterie
Milestone 312 je vybaven výkonnou dobíjecí lithium-polymerovou baterií, která umožòuje 
pøehrávání nebo záznam v trvání více, než 12 hodin. To znamená, že na gram jednotky 
váhy obdržíte pøehrávání doby delší než 13 minut, což je výkonostnì jediné zaøízení 
svého druhu. Ale i nejsilnìjší baterii je tøeba nabít v urèité dobì. To lze provést dvìma 
zpùsoby: 
• Mùžete použít nabíjeèku do zásuvky. 
• Nebo mùžete využít USB kabel a pøipojit Milestone 312 k poèítaèi. 
U obou øešení je tøeba využít konektor, který se nachází ve støedu pøední èásti 
Milestone 312. Pøipojíte-li toto správnì, bude Milestone 312 reagovat hlubokým pípnutím a 
LED na povrchu bliká v cyklu 3 sekundy. Maximální nabíjení trvá 5 hodin. Chcete-li si být 
jisti, že Milestone 312 je plnì nabitý, mùžete zkontrolovat úroveò baterie pomocí servisních 
informací v menu. Milestone 312 vám øekne, kromì dalších informací, úroveò nabití 
baterie. Více se mùžete dozvìdìt v rámci "servisních informací" v této pøíruèce. 

Upozornìní: Pokud máte problém využít tuto službu, nezapomeòte, aby Milestone 312 
nemìl aktivní zámek klávesnice, a aby hlasitost byla dostateènì nahlas. 
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2.3.2. Užívání sluchátek
Pokud nechcete poslouchat z reproduktoru, mùžete pøipojit jakákoliv sluchátka se 
standardním 3,5 mm konektorem napravo ve spodu pøístroje. Zvuk pak pøejde z 
reproduktorù do sluchátek.  

2.3.3. USB pøipojení k poèítaèi
Mùžete pøipojit Milestone 312 k poèítaèi, nahrávat a stahovat soubory, jako jsou DAISY 
knihy, hudební soubory, hlasové zprávy, textové soubory a další. USB 2.0 Hi-Speed port 
umožòuje rychlý pøenos v èase, a to i pøi velkm množství dat. USB 2.0 Hi-Speed je ještì 
rychlejší, než èasto užívaný USB 2.0 Full-Speed. Mùžete také použít pøipojení k poèítaèi 
k vytvoøení vlastní struktury složek ve vnitøní pamìti, stejnì jako na v Milestone vložené 
pamìové kartì SD, nebo mùžete využít pøipojení pouze k nabíjení baterie, pro tuto najdete 
další informace v "Baterie se nabíjí". 
Chcete-li jej pøipojit, staèí vzít Hi-Speed USB kabel a pøipojit Milestone 312 s ním k 
poèítaèi USB konektorem menším koncem do USB rozhraní, které se nachází v centru 
pøední èásti Milestone. Vìtší konec se pøipojí k rozhraní USB na vašem poèítaèi. 
Pøipojení je signalizováno zprávou "pøipojení aktivováno". 
Z hlediska programového vybavení a pro další interakce možností pøipojení k poèítaèi 
nahlédnìte pod "správu dat pøes poèítaè" v této pøíruèce. 

2.3.4. Externí mikrofon pomocí (Mic in)
Kromì nahrávání pøes integrovaný mikrofon máte možnost pøipojit externí mikrofon, 
Prostøednictvím konektoru na pravé stranì pøedního konce pøístroje, Mùžete pøipojit 
mikrofon s 3,5 mm jackem. 

Upozornìní: V pøípadì, že máte døívìjší Milestone model 312 s výrobním èíslem poèínaje 
èíslem jedna, napø. 134.007, nelze pøipojit externí mikrofon tímto konektorem. 
Zkontrolujte u svého prodejce, nebo pøejdìte na www.bones.ch pro další informace. 

2.3.5. SD Memory Card
Milestone 312 má podlouhlý port na pravé stranì, kam mùžete vložit pamìovou kartu. Tato 
pamìová karta je takzvané SD karta. SD je zkratka pro "Secure Digital", která oznaèuje 
svìt širokého standardu pro pamìové karty. Tyto pamìové karty jsou k dispozici v rùzných 
kapacitách pamìti, mnoho znaèek karet SD je na trhu a jsou rùzné kvality. Doporuèujeme 
SD karty od spoleènosti SanDisk, Kingston, Transcend a Toshiba pro bezproblémové užití. 
Chcete-li vložit kartu, stisknìte ji, dokud nezajede dovnitø, ale bez použití síly. Chcete-li 
vyjmout kartu, krátce zatlaète na kartu a odpojí se od slotu. 
Pomocí SD karty si mùžete významnì zvìtšit prostor pamìti. Kromì toho, že máte volné 
médium si mùžete data vymìòovat s pøáteli, sdílet data, napøíklad pro hlasové zprávy, 
hudební soubory, zvukové knihy apod.
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3. Obecné funkce

V této kapitole se dozvíte o obecném nakládání s Milestone 312. Komunikuje základní 
interakce a jeho zástupce, které platí nezávisle na vybrané zaøízení. Také se nauèíte 
zacházet M312 na poèítaèi. Takže prosím, svùj èas seznámit se s touto dùležitou kapitolu. 

3.1. Obecné funkce
Vìtšinu z tìchto funkcí budete potøebovat pøi každém užití Milestone 312. Základní 
informace, napøíklad, jak aktivovat M312, nebo jak ovládat hlasitost, jsou zde obsaženy. 

3.1.1. Zapnutí / Vypnutí (režimu spánku)
Milestone 312 nelze fyzicky zapnout / vypnout. Po deseti minutách neèinnosti pøístroj 
automaticky pøejde do režimu spánku kvùli zachování životnosti baterie, (pokud není 
pøipojen k elektrické zásuvce nebo napájen USB kabelem). Zaøízení bude znovu 
aktivováno stisknutím vprostøed na tlaèítko "Play". Po reaktivaci se pøístroj vrátí do stejné 
aplikace a funkce, jak se nacházel pøed uvedením do režimu spánku. 

Upozornìní: Pokud se Milestone neprobudí stiskem tlaèítka "Play", existují tøi možnosti, 
jak to proovìøit. Buï je klávesnice zamknutá, hlasitost je na nejnižší úrovni, nebo 
jednoduše, je vybitá baterie. Tyto tøi body mùžete øešit za pomoci  odpovídajících položek 
popisu v této pøíruèce. 

3.1.2. Uzamknutí klávesnice
Pokud jste na cestách a chcete umístit Milestone 312 do tašky, kapsy, nebo vaše dìti mají 
v oblibì tisknout všechna tlaèítka na Milestone, mùžete zamknout klávesnici, aby nedošlo k 
nechtìnému vstupu do funkcí pøístroje. Chcete-li zamknout klávesnici, držte tlaèítko 
"Mode" stisknuté  a pak navíc stisknìte tlaèítko "Rec" tlaèítko. Tímto všechny funkce 
pøístroje vypnete. To je indikováno zprávou "klávesnice je zamknutá". Chcete-li 
odemknout klávesnici, stisknìte znovu stejnou kombinaci tlaèítek. Pøístroj to potvrdí 
zprávou "klávesnice je aktivní". 

Upozornìní: V pøípadì, že máte problémy aktivovat zámek klávesnice, vìnujte prosím 
pozornost poøadí tisknutí tlaèítek. Je dùležité zaèít s "Mode" tlaèítkem, stisknout a držet 
"Mode" a pak navíc stisknout "Rec" a poté uvolnit obì tlaèítka. 

Upozornìní: Chcete-li ušetøit energii, pøejde pøístroj automaticky do režimu spánku po 
deseti minutách neèinnosti. Zaøízení budete znovu aktivovat stisknutím tlaèítka "Play" 
uprostøed. 

3.1.3. Ovládání hlasitosti zvuku
K pøehlušení zvonìní mobilù dìtí èekajících s vámi na autobus, Milestone 312 nabízí 
nìkolik úrovní hlasitosti zvuku a pomìrnì výkonný reproduktor na tento malý pøístroj. 
Chcete-li zvýšit hlasitost, pøidržte "Mode" tlaèítko, navíc stisknìte tlaèítko "šipka vpravo". 
Pro snížení hlasitosti stisknìte tlaèítko "Šipka vlevo" místo "šipka vpravo". Po každém 
stisknutí tlaèítka na pravé a levé stranì se šipkou hlasitost zmìní o jeden stupeò, k 
dispozici je 16 úrovní hlasitosti. Pokud se tato úroveò zmìní bìhem pøehrávání, pak není 
nutné žádné další oznámení, protože slyšíte, jak se zvyšuje nebo snižuje hlasitost. 
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Pokud se  intenzita zmìnila v zastaveném režimu, pak Milestone 312 bude øíkat "hlasitost 
x" nebo "hlasitost y". Dosažení maximální a minimální úrovnì hlasitosti bìhem zastaveného 
režimu je indikován pípnutím. 

3.1.4. øízení rychlosti ètení
Milestone 312 umožòuje zvýšení a snížení úrovnì rychlosti ètení bìhem pøehrávání. 
Použijte "Selector" a tlaèítko se šipkou pro tuto funkci. Takže, když máte nastavenou 
standardní rychlost ètení a budete držet "Selector" a stisknete tlaèítko "šipky vpravo", 
zvýší se rychlost ètení o jeden stupeò. S dalším stiskem se dostanete na nejbližší vyšší 
úroveò rychlosti atd. Chcete-li zpomalit rychlost, stisknìte tlaèítko "Selector" kombinaci 
"šipka vlevo". Každý krok zmìní rychlost ètení o 10%. Rozsah rychlostí 
zmìn sahá od 50 % (polovièní rychlost) na 200 % (dvojnásobná 
rychlost). 

3.1.5. Vyberte aplikaci (zaøízení)
Stisknutím tlaèítka "Výbìr" cykluje Milestone 312 mezi dostupnými 
prostøedky, které jsou oznámeny podle názvu. 
Základní verze obsahuje M312 zaøízení: "Audio", "Knihy", a "Alarm". 
Pøídavná zaøízení mohou být pøidány do vašeho Milestone 312 podle 
vašich potøeb. Vybraná zaøízení a nastavení jsou uchovány, když 
Milestone 312 pøejde do režimu spánku. Po reaktivaci se vrací do 
stejné aplikace a funkce, jak to bylo pøed spánkem. 

Pozor: Jestliže se nacházíte v menu a stisknete "Selector", skoèíte 
zpìt do stávajícího zaøízení. 

3.1.6. Menu
Menu nabízí další informace a umožòuje provést urèitá nastavení. Je dùležitým nástrojem 
pro profesionální uživatele, aby bylo možno plnì využít funkce Milestone 312. 
Velké množství možností nastavení je k dispozici v menu. Aby se zabránilo tisícùm 
klávesových zkratek, které nemohou být nauèeny nazpamì, nabídka je strukturována jako 
seznam. Mùžete ji procházet a zvolit nastavení nebo funkce, které potøebujete. 
Chcete-li dosáhnout Menu,  prosím, stisknìte tlaèítko "Mode" po dobu nejménì 1,5 
sekundy. Nyní se informace, týkající se aktuálního kontextu nachází mimo, toto jsou 
servisní informace. Jedná se o první ze tøí karet menu. 
Další kartu menu  lze dosáhnout stisknutím tlaèítka "šipka vpravo", takže budete skákat 
vodorovnì doprava, nebo "šipka vlevo" zpìt na levou kartu. Navigace v menu je velmi 
jednoduchá, musíte si pøedstavit 4 tlaèítka okolo tlaèítka "Play" jako navigaèní køíž. 
Pomocí "Rec" pùjdete na nejbližší vyšší bod, pomocí "Mode" se dostanete na nejbližší 
nižší bod. Takže ve vertikální hierarchii pøecházejte s pomocí "Rec" a "Mode". 
Horizontální pohyb v jedné úrovni èiníte se dvìma šipkami. 
Tlaèítko "Play" má výkonnou vlastnost pro pøímé funkce, ale hlavnì budete mít nastavený 
bod výbìru, mùžete procházet pomocí tlaèítek se šipkami. V tomto pøípadì nebudete 
muset potvrdit s "Play", uloží poslední pozice automaticky. Chcete-li opustit menu stisknìte 
kdykoliv "Selector". 
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3.1.6.1. Information Service
Jak už název "servisní informace" øíká, tato karta menu rozeznává informace, takže 
neexistují žádné možnosti nastavení, pouze informaèní výstupy. Nìkteré kategorie 
oznámení si mùžete vybrat, najdete je níže. 
Pokud chcete opakovat konkrétní oznámení, stisknìte tlaèítko "Rec", aby se opìt ozvalo. 
Stisknìte tlaèítko "Mode" abyste šli dolù. Chcete-li opustit menu po oznámení, staèí 
stisknout "Selector". 
Struèný pøehled nìkterých informaèních kategorií:

Zaøízení:   Nejdøíve uslyšíme vždy název aktuální aplikace, Napøíklad: "audio".
Aktuální soubor: To je celý název souboru èteného tzv "pøevodníkem Textu na øeè".
Aktuální složka: Milestone 312 vám øekne, složku, ve které je aktuálnì, a ve které 
   pamìti. Pøíklad: "Vnìjší pamì, složky: Music. 
Stav pamìti:   312 Milestone vám øekne celkovou pamì a která èást aktivní pamìti je 
   k dispozici. Pøíklad: "8 GB, 30% k dispozici" 
Stav baterie:  Poslední informace je vždy stav baterie. Je to uvedeno v jedné ze 
   ètyø úrovní, které jsou:

1."Plnì nabitá baterie"
2."Baterie nabitá"
3."Prosím, nabijte baterie"
4."nutné nabíjení baterie "
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Dosažení tøetího stupnì "Prosím, nabijte baterie", uvádí, že asi 40% 
nabití akumulátoru je ještì k dispozici. Ve ètvrté etapì stav baterie, 
"nutné nabíjení baterie" je nahrávání blokováno na ochranu zpráv, jež 
byly zaznamenány. Pøehrávání je stále možné a zaznamenané zprávy 
jsou chránìny. Ètyøi velmi krátká, nízko posazená varovná pípnutí po 
každém zvuku pøehrávání zprávy, upozorní uživatele na dobití baterie. 
Pokud se dosáhne ètvrté úrovnì nabití stavu baterie v prùbìhu 
nahrávání, pøístroj automaticky ukonèí nahrávání a nahlásí stav 
baterie. Provedené nahrávky jsou uloženy v poøádku až do okamžiku, 
kdy bylo slyšet pípání stavu baterie. Pokud potøebujete informace o 
tom, jak dobít Milestone 312 jdìte na "Baterie se nabíjí" v této 
pøíruèce. 
Vestavìné nabíjecí baterie s vysokou kapacitou umožòují pøibližnì 12 
hodin používání jednoho plného nabití pøi nahrávání pøes interní 
mikrofon a pøehrávání pøes sluchátka. Skuteèná spotøeba energie 
kolísá v závislosti na zpùsobu používání pøístroje. 

3.1.6.2. Místní nastavení
Místní nastavení je karta menu, kde mùžete provést nastavení a používat další funkce, v 
závislosti na aktuálnì vybraném zaøízení. Øeknìme, že jste v zaøízení audio a jdete do 
menu. Nyní si mùžete vybrat napøíklad rychlost ètení textových souborù v místním 
nastavení. V aplikaci Knihy jsou možná jiná nastavení. 
Vyberte si dílèí bod tisknutím ( "Mode"). Mùžete tisknout dolù, dokud se nedostanete k 
poslednímu bodu nabídky. Chcete-li pøejít zpìt, stisknìte tlaèítko "Rec". Pokud jste dosáhli 
dílèího bodu, který budete chtít nastavit, stisknìte tlaèítko "šipka vpravo", nebo "Šipka 
vlevo" k reflexi rùzných možností nastavení. Poslední volba je automaticky uložena. 
Pøímé funkce (bez výbìru) musíte potvrdit klávesou "Play". Chcete-li opustit menu, staèí 
stisknout "Selector". 

3.1.6.3. Základní nastavení
Základní nastavení má vliv nejen ve zvolené aplikaci, zde mùžete provést nastavení 
obecnì nezávislé na právì aktivním zaøízení. Pøíkladem je nastavení hodin. Vyberte si 
dílèí bod stiskem ( "Mode"). Mùžete stisknout dolù, dokud se nedostanete k poslednímu 
bodu. Chcete-li pøejít zpìt, stisknìte tlaèítko "Rec". Pokud jste dosáhli dílèího bodu, který 
chcete nastavit, stisknìte tlaèítko "šipka vpravo", nebo "Šipka vlevo" k reflexi rùzných 
možností nastavení. Chcete-li opustit menu staèí stisknout "Selector". 

Upozornìní: Další nastavení mùže být provedeno pøes poèítaè do speciálního souboru na 
vnitøní pamìti Milestone. Více o tomto tématu najdete v èásti "Pøizpùsobení pomocí 
CONFIG MILESTONE.TXT" v této pøíruèce. 
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3.1.7. Pøehled obecných funkcí
Funkce Provoz Akustické zpìtné vazby

"On" z režimu spánku “Play” Zaøízení 

Výbìr zaøízení “Selector” Zaøízení 

Zvýšit hlasitost "Mode" + "šipka vpravo" "silnìji" (v režimu pozastaveno) 
Snížit hlasitost "Mode" + "Šipka vlevo" "slabìji" (v režimu 

pozastaveno)
Zmìnit rychlost ètení (bìhem 
pøehrávání)

"Selector" + "Right" 
nebo "Left" šipky "

Žádná. Rychlost se prostì 
zmìní

Zamykání klávesnice “Mode” + “Rec” "Klávesnice je zamknutá"

Odemknutí klávesnice “Mode” + “Rec” "Klávesnice je aktivní"

Open Menu stisknout "Mode" po 1,5 
sekundy

Informaèní servis zaèíná

Opustit Menu “Selector” Krátké pípnutí

3.2. Správa dat pøes poèítaè
Než budete moci poslouchat vaše hudební soubory, textové soubory, nebo knihy, budete 
muset naèíst obsah do Milestonu na SD nebo vnitøní pamì. Mùžete kopírovat soubory z 
poèítaèe do Milestone 312 pøes dodaný USB kabel a vytvoøit si vlastní strukturu složek k 
uspoøádání souborù. Zde najdete popis, jak to udìlat. Milestone 312 je zcela otevøený pro 
práci s jakoukoli strukturou složek, nemá omezení pokud jde o názvy složek, žádná 
omezení úrovnì podadresáøù neplatí.

3.2.1. M312 disky v poèítaèi
Milestone 312 fyzicky pøipojte k poèítaèi pomocí pøiloženého kabelu USB, jak je popsáno 
v èásti "USB pøipojení k poèítaèi" v této pøíruèce. Pamì Milestone se objeví jako další 
disk ve vašem poèítaèi stejným zpùsobem jako USB klíèenka. Jeden disk má název 
"M312", jedná se o 1 GB vnitøní pamìti (0.74 GB pøístupné pro uživatele). Ten druhý je 
karta SD pøipojená k Milestone 312, Jeho jméno je závislé na SD kartì. Mìjte na pamìti, že 
pokud není karta SD pøipojena do M312, pøi sestavení pøipojení k poèítaèi se objeví 
pouze vnitøní pamì. Obvykle používáme externí pamì pro stahování souborù, protože 
vnitøní pamì je pomìrnì prostorovì omezena. 
Po dokonèení pøevodu odpojte M312 nebo SD kartu správnì z vašeho poèítaèe, jako 
byste  zacházeli s bìžným USB.
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3.2.2. Tvorba struktury složek pomocí poèítaèe
V oblasti vnitøní a vnìjší pamìti mùžete vytvoøit volné struktury složek a podsložek, podle 
souborù hudby, hlasových nahrávek atd. Mùžete zadat název pro každou složku pro 
rychlou identifikaci. Je to elegantní zpùsob, jak se pohybovat pozdìji pomocí struktury v 
Milestone 312, protože ten mùže pøeèíst a oznámit tato jména integrovanou funkcí Textu 
na øeè. 
Pokud máte vidoucí osobu, která vám pomáhá studovat tento manuál, pøíklad adresáøové 
struktury lze nalézt na obrázku níže, jinak tento obrázek je vysvìtlen v následujícím 
odstavci. 
Jak patrno v grafické hierarchii, jsou tøi rùzné typy. Nejvyšší je "Cesta" úrovnì, vèetnì 
vnitøní pamìti a vnìjší pamìti. Druhá úroveò je "Root Directory" s hlavní složky, kterou jste 
vytvoøili. Poslední typ hierarchie tvoøí podsložky. To jsou hlavní složky uvnitø složek. V 
podsložkách lze integrovat nekoneèné množství dalších podsložek a tím pádem i jejich 
vìtší množství. Nezapomeòte si pojmenovat všechny složky a podsložky 
s možnostmi vytvoøit takovou strukturu volnì, mùžete navrhnout logický systém, který vám 
vyhovuje a který má pro vás smysl. Máte možnost kdykoli upgradovat nebo zmìnit 
strukturu podle Vašich aktuálních potøeb. 

Upozornìní: Ve Vašem Milestonu mohou být pøedem nainstalovány složky, tyto složky jsou 
jen návrh na strukturu složek. Zbývá jen odstranit tyto složky, pokud je nemùžete použít. 

Upozornìní: Existují apllikace, které automaticky vytvoøí vlastní složku, napøíklad Radio 
vytvoøí složku "Radio" a Speakout vytvoøí složku "Speakout". 
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3.2.3. Stáhnout nebo mazat soubory do adresáøové struktury
3.2.3.1. Stahování pøes poèítaè
Na Milestone 312 si mùžete stáhnout rùzné typy souborù, napøíklad textové soubory, 
hudební soubory, soubory apod.   Proces stahování na Milestone je pomìrnì jednoduchý. 
Poté, co jste nastavili systém složkek pomocí pøedchozích dvou bodù, jen kopírujte 
soubory z poèítaèe do požadované složky Milestone 312 pomocí funkcí kopírovat / vložit. 
Ujistìte se, že dostupná kapacita pamìti na kartì SD nebo vnitøní pamì M312 obsahuje 
alespoò velikost dat, které chcete umístit. 
Doporuèujeme stáhnout soubory jako hudbu, texty a knihy na SD kartu a používání 
omezeno vnitøní pamìti ( "M312") vyhradit pro hlasové nahrávky nebo Speakout tagy. 
Kromì velké kapacity je další výhodou ukládání vašich dat na pamìovou kartu SD to, že 
vaše data jsou pøenosná, takže mùžete sdílet napøíklad své karty s vašimi pøáteli. 
Pokud si stáhnete obsah do Milestone 312, prosím, mìjte na pamìti následující body:

Zaøízení Formát Mìjte prosím na pamìti, když si stáhnete na M312:

Audio MP3,
AAC,
WMA,
WAV,
TXT

Extrakt (RIP) hudby z CD do poèítaèe, než si ji stáhnete na 
M312: 
Z komerèních hudebních alb na CD nelze pøímo kopírovat do 
jakéhokoli pøenosného pøehrávaèe pøes Windows. 
Když vložíte CD do poèítaèe se systémem Windows, vytvoøí 
svùj vlastní formát, což je CDA. CDA není pøímo použitelný. 
Proto musíte stáhnout CDA prostøednictvím programu, jako je 
iTunes, Windows Media Player, CDex atd. To je bìžný postup 
pro uložení hudby na poèítaèi takto pomocí uvedených 
programù pøevádìt hudební stopy do volitelného datovì 
zmenšeného formátu. Vyberte si jeden z možných formátù 
Milestone 312 (pøíklady v levém sloupci) Doporuèujeme, MP3. 

Upozornìní: Mìjte na pamìti, že chránìný obsah, napøíklad 
hudby nakoupené pøes internet, nemohou být pøehrávány na 
Milestone 312. 

Knihy DAISY 
2.02
Audible 
AA & AAX

Ukládání obsahu každé knihy v samostatné složce:
Knihy mají èasto až stovky èi tisíce souborù. Uchovávejte tyto 
ve vašem Milestonu ve zvláštních složkách, aby se zabránilo 
pomíchání s ostatními knihami. 

3.2.3.2. Vymazání pøes poèítaè
Kromì jednoduché odstraòovací funkce pøímo na Milestone 312, mùžete také mazat 
soubory z poèítaèe. Funguje to jako obvykle, když odstraníte soubor, nebo nìkolik souborù 
na vašem poèítaèi. 

Upozornìní: Pokud vymažete soubory na vašem M312 prostøednictvím poèítaèe Mac, 
musíte vyprázdnit koš pozdìji, jinak soubory nejsou skuteènì odstranìny, ale pouze odkazy 
na soubory budou vymazány. 

Po dokonèení pøenosu souborù M312 správnì odpojte od poèítaèe tak, jako byste 
zacházeli s USB. 
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4. Základní zaøízení

V této kapitole se nauèíte, jak zvládnout všechna standardní zaøízení (aplikace), které 
Milestone 312 podporuje. Hlavním pøístrojem je Audio, což jsou tøi funkce: Music Player, 
Text To Speech pøehrávaè a rekordér. Na trhu jsou malá zaøízení, která obsahují pouze 
jednu z tìchto aplikací, ale v Milestone jsou slouèeny v jedno. To je dùvod, proè dìlíme 
funkce na Audio, (na knihy atd.) zaøízení. Další prostøedky, které jsou již zahrnuty ve 
standardní verzi M312 jsou knihy a alarm. Knihy obsahují DAISY pøehrávání, stejnì jako 
"Audible.com". Snadno použitelný integrovaný budík zajišuje, že budete vstávat každé 
ráno vèas. 
Tyto základní prostøedky jsou podrobnì popsány na základì jejich individuálních zkratek v 
této kapitole. 

4.1. Audio
Zaøízení "Audio" je multifunkènì použitelné s velmi širokou škálu souborových formátù, 
takže nemusíte mít obavy o èasovì nároènou konverzi souborù, mùžete pøehrát nebo 
zaznamenat, jak se vám líbí. Audio kombinuje funkce hudebního pøehrávaèe, pøevod 
textu na øeè  a rekordér. 
Všechny soubory, použité v Audio, mohou být archivovány ve volnì pøístupné struktuøe 
složek, jak to znáte z vašeho poèítaèe. Akusticky podporovaná navigace umožòuje 
uživateli snadno pøecházet volnì mezi složkami a podsložkami, bez ztráty kontroly. 
Struktura dat se všemi požadovanými složkami mùže být snadno vytvoøena v poèítaèi a 
pøevedena do Milestone 312 pøes USB, jak je popsáno ve "správì dat pøes poèítaè". 
Poté se mùžete v Milestone 312 volnì pohybovat v rámci této datové struktury, napøíklad 
procházet hudební soubory, které jsou øazeny podle jména umìlce èi typu hudby. 
Milestone mùže èíst názvy složek, které byly zadány na poèítaèi, ale pokud chcete, 
mùžete jednotlivé složky navíc oznaèit hlasovì nahraným titulkem na Milestone. 

4.1.1. Obecné funkce Audio
Následující funkce jsou obecné pro audio, takže, cokoli dìláte v oblasti Audio, tyto funkce 
jsou k dispozici. 

4.1.1.1. Složka navigace s M312
Milestone 312 umožòuje volnou navigaci prostøednictvím struktury složek pro audio 
zaøízení. 
Vzhledem k tomu mùžete ukládat stažené nebo M312 vytvoøené soubory, kde budete 
chtít, aby vytvoøil vlastní strukturu. Navigace je velmi jednoduchá. Pøedstavte si 4 tlaèítka 
okolo "Play" jako navigaèní køíž. Pomocí "Rec" jdete do nejbližší vyšší úrovnì složky, 
pomocí "Mode" se dostanete na nejbližší nižší podsložky, takže v hierarchii složek 
(vertikální hierarchie) pøejdete s "Rec" a "Mode". Horizontální pohyb v definované úrovni 
probíhá prostøednictvím šipek.
Pøedstavte si, že jsme vložili kartu SD s dvìma složkami, "Music" a "Text". Ve složce 
"Music" najdete podsložky "Rock" "Pop" a "Classic". Ve složce "Text" najdete "noviny" a 
"Lovestory". Když je aktivován Milestone a nacházíte se v zaøízení "Audio", stisknìte 
tlaèítko "Rec", dokud se neozve krátké pípnutí a M312 øekne buï "Vnitøní pamì" nebo 
"externí pamì". Drive "Vnitøní pamì" pøedstavuje 1GB vnitøní pamìti a "externí pamì"  SD 
kartu, která je zapojena do Milestone. Pokaždé, když stisknete "Rec", zmìníte disk a 
automaticky pøejde do koøenového adresáøe, takže pokud se nacházíte ve vnitøní pamìti, 
znovu stisknìte tlaèítko "Rec" pro zmìnu oblasti pamìti. 
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Použijte nyní tlaèítka se šipkami k pøepínání mezi složkami "Music" a "Text". Vyberte 
"Text" a potvrïte ji s "Mode". Uslyšíte tón sekvenci "vysoký - nízký". Tato sekvence tónù 
signalizuje, že jste šel o jeden stupeò níže. Milestone nyní pøeète první podsložky øazené 
abecednì, v tomto pøípadì "Music" Ale naším cílem je použít textový soubor ve složce 
"Love story", takže stisknìte tlaèítko "šipka vpravo" a Milestone skoèí do složky "Text". 
Jdìte dolù použitím "Mode". Uslyšíte tón-sekvenci "vysoký - nízký" a dostanete se do 
podsložky úrovnì složky "Text". Milestone 312 jde do první složky v abecedì, v tomto 
pøípadì požadované složky "Love story", a uvádí její jméno. 

Tip: Pokud máte složky s velkým množstvím souborù, máte možnost pøejít na poslední 
nebo první soubor v této složce. Stisknìte a pøidržte "šipku vpravo" a rovnìž stisknìte 
tlaèítko "Play" k poslednímu souboru, nebo držte "Šipku vlevo" a k tomu "Play" pro skok 
na první soubor. 

Upozornìní: Mìjte na pamìti, že název "externí pamì" pro externí pamì (pamìové karty SD), 
se mùže zmìnit, pokud si ho oznaèíte hlasovou zprávou. 

4.1.1.2. Smazat soubory na Milestone 312
Milestone 312 umožòuje mazat soubory pøímo bez pøipojení k poèítaèi. Jako pøíklad je 
možné odstranit hlasový záznam pøímo na Milestone, který nelichotí vašemu jinak 
krásnému hlasu. K dispozici jsou následující 3 možnosti mazání souborù:

Vymazat jeden soubor: Pøehráváte soubor, který chcete vymazat. Když je soubor 
    pøehráván, stisknìte a podržte "Mode" a krátce stisknìte k tomu 
    tlaèítko "Play". Soubor bude vymazán, jakmile pustíte tlaèítka, 
    krátké pípnutí znamená potvrzení. Soubor mùže být vymazán, i 
    když je pøehráván, nebo do 10 sekund po té, co se pøehrávání 
    zastavilo. 

Vymazat jedním smìrem:  V tomto pøípadì stisknìte tlaèítka kombinace "Mode" - "Play" - 
    "šipka vpravo" nebo "Mode" - "Play" - "Šipka vlevo" smaže 
    všechny soubory v aktuální složce v jednom smìru. Kombinace 
    musí být stisknuta po dobu dvou sekund. Mazání bude 
    obsahovat soubor, na kterém je umístìn kurzor pøehrávání v 
    dobì, kdy je pøíkaz vydán. Dvì dlouhá pípnutí zazní jako 
    potvrzení o vymazání akce, jeden na zaèátku mazání a druhý 
    po dokonèení mazání. 

    Upozornìní: Tato funkce je dostupná pouze v režimu 
    pozastavení. 

Vymazání všech souborù ve složce: 
    Všechny soubory ve složce mohou být smazány, pokud od 
    prvního souboru jsou všechny další soubory vymazány 
    kupøedu, nebo pokud od poslední zprávy všechny zprávy 
    budou vymazány dozadu, pøípadnì celou složku, nebo všechny 
    zprávy ve složce mohou být vymazány pomocí pøipojení k 
    poèítaèi, což je nejefektivnìjší zpùsob mazání.

16/39



4.1.1.3. Pøednastavení složek
Jsou nìkterá místa v adresáøové struktuøe, která budete volit èasto, napøíklad vaše 
nákupní seznamy,  oblíbenou hudbu, nebo seznamy telefonních èísel. Dalo by se nyní 
vždy "krokovat" si cestu pøes celou strukturu složek, nebo si mùžete vytvoøit "rychlé 
skoky" na tato místa - a už ve vnitøní pamìti nebo na pamìové kartì SD. 
Nastavení klávesových zkratek je jednoduché, mùžete si vybrat mezi pìti zkratkami: 
Chcete-li nastavit první, zadejte složku a stisknìte "Selector" a souèasnì jedno z pøedních 
pìti tlaèítek. Po 3 sekundách Milestone 312 oznámí pozici, což znamená, že nyní je 
uložena složka, která náleží k tomuto tlaèítku. 
Aby bylo možné pøejít na tuto složku odkudkoliv, jednoduše stisknìte "Selector" plus  
pøední tlaèítko krátce a octnete se tam. 

Upozornìní: Je možné, že váš Milestone 312 již má vámi pøednastaveno 5 pøedvolených 
složek, které jsou pøímo volitelné pomocí klávesových zkratek. Samozøejmì mùžete 
zmìnit cílové adresáøe pro tyto zkratky opakovanì. 

Tip: V základních nastaveních mùžete aktivovat Skok Zpìt s vylepšením, s ním mùžete 
skoèit zpìt na pøedchozí pozici, kterou byla pøed použitím rychlého skoku na definovaná 
složka. Tato funkce používá kombinaci "Selector" a "Mode". Mìjte na pamìti, že pøi aktivaci 
funkce Zpìt Pøejít do Local Settings je možné použít pouze 4 klávesové zkratky pro rychlé 
skoky, protože spojení "Selector" a "Mode" se používá pro funkci skoku Zpìt. 

4.1.1.4. Hlasové oznaèování složek
Kromì zadání názvu složky pøipojením k poèítaèi a pak ètení textu Milestonem pomocíu 
pøevodníku øeèi, mùžete také hlasem oznaèit složky pøímo na Milestone 312. Chcete-li 
zahájit nahrávání názvu aktuální složky, v níž se nacházíte, napøíklad "Hudba pro 
uvolnìné chvíle," stisknìte a držte "Rec" a pak navíc stisknìte tlaèítko "Mode". Bude 
oznámeno "složky" a pak zaènìte nahrávat váš mluvený název složky. Po Vašem projevu 
puste obì tlaèítka a uslyšíte zvuk sekvence "vysoký-nízký zvuk". Tato nová  hlasová 
popiska je slyšet vždy, když se napøíštìdostanete k této složce. 
Nahraná hlasová popiska je neplatná, pokud je kratší než 0,5 sekundy, v tom pøípadì 
stará hlasová popiska zùstane zachována. Hlasové popisky mohou být kdykoliv 
nahrazeny. Chcete-li zcela odstranit vlastní nahranou hlasovou popisku, musíte smazat 
soubor "FOLDER.NAM" v dané složce prostøednictvím poèítaèe. 

Tip: Pokud chcete oznaèit hlasovou popiskou pamìovou SD kartu, užijte stejný postup. 
Pøejdìte na nejvyšší možnou úroveò a vyberte "externí pamì". Nyní postupujte stejným 
zpùsobem, jako když jste hlasovì popisovali bìžnou složku. 
Od nynìjška se hlasová popiska ozve vždy po pøipojení pamìové karty. 

Pozor: Pokud složka má jméný popis a hlasovou popisku, bude hlasová popiska 
pøehrána. 
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4.1.1.5. Rychlý skok
Rychlý skok je navigaèní funkce, která je použitelná v oblasti audio pøi pøehrávání 
souboru. Pøímý skok je obzvláštì užiteèný pøi delších souborech, což dává možnost pøejít 
do sekce definované délky souboru. Proto stisknìte a držte "Selector" a dále k tomu 
stisknìte "Play". Tato kombinace spustí Rychlý skok a rovnou vás pøesune do místa 
poloviny souèasného souboru. V režimu Rychlého skoku budete tak dlouho, jak dlouho 
budete držet tlaèítko "Selector", takže mìjte stisknutý "Selector", pokud chcete dosáhnout 
další díl souboru. Mùžete buï skoèit doprostøed první poloviny, takže kliknete na tlaèítko 
"Šipka vlevo", nebo do doprostøed druhé poloviny, takže stisknete tlaèítko "šipka vpravo". 
Pomocí "šipky vlevo" byste dosáhli dále jedné ètvrtiny souboru, ale zkusme jít doprostøed 
druhé poloviny s "šipkou vpravo", dosáhnete tøech ètvrtin souboru. Po každém užití 
funkce Rychlého skoku pøedèítání zaène okamžitì indikovat, na kterém jste pøesnì místì. 
Stisknete-li nyní "Šipku vlevo", dostanete se pìti osminám souboru. Opakujte tento postup, 
dokud jste nedosáhli požadované místo v souboru. 
Pokud jste udìlali chybu a chcete zaèít znovu, použijte "Play" a zase dosáhnete poloviny 
celkového souboru. Uvìdomte si pøitom, že je tøeba držet "Selector" bìhem celého 
procesu. Puštìní "Selectoru" by zpùsobilo zastavení módu Rychlého skoku a v tom 
pøípadì nastoupí døívìjší aktuální umístìní. 

Upozornìní: Mìjte na pamìti, že rychlý skok aktivujeme bìhem pøehrávání souboru. Pokud 
se žádný soubor nepøehrává kombinace "Selector" a "Play" se používá pro rychlé skoky, 
jak je popsáno v "Nastavení složek".

4.1.2. Hudební pøehrávaè
4.1.2.1. Obecné informace
Hudební pøehrávaè spojuje všechny potøebné funkce, které znáte obecnì z pøehrávaèù. 
Kromì celé øady pøehrávatelných typù souborù mùžete užít pøíkazy funkcí jako vzad, 
rychle vpøed, obnovit, volnou navigaci ve složkách a mnohem více. 
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Následující formáty je možné použít s hudebním pøehrávaèem Milestone 312. 

Formát Popis

.MP3 Nejpopulárnìjší komprimovaný digitální zvukový formát

.AAC Komprimovaný digitální zvukový soubor, používaný iTunes

.WMA Windows Media Audio: komprimovaný digitální zvukový formát vytvoøený 
spoleèností Microsoft. Užíváno v programu Windows Media Player.

.WAV Zvukový formát, standard pro ukládání zvuku na PC, pomìrnì datovì 
obsažný. 

4.1.2.2. Užití hudebního pøehrávaèe
Stisknìte tlaèítko "Selector" tlaèítka na pøední èásti, dokud neuslyšíte hlášení "Audio". 
Nyní jste v oblasti Audio. 

Upozornìní: Pokud jste stiskli "Selector" na M312 a ten nereaguje, mohl by být v režimu 
spánku. V tomto pøípadì staèí stisknout tlaèítko "Play" a pøístroj bude reagovat. Pokud 
není stále žádná reakce, zkontrolujte, zda není klávesnice uzamèena, hlasitost je 
zesílenaa a baterie jsou nabity. 

Chcete-li poslouchat hudební soubor, musíte si jej stáhnout na Milestone 312. Hudební 
soubo by mìl být umístìn na vaší pamìovou kartu SD. Také je možné, ale ménì obvyklé 
uložení hudebních souborù ve vnitøní pamìti. Pro další informace o stahování hudby do 
Milestone 312 pøeètìte "Správu dat pøes poèítaè" v této pøíruèce. 

Pro první zkoušku vyberte hudební soubor, proto procházejte adresáøovou strukturu jak je 
popsáno v "Navigace pomocí adresáøové struktury". Pak spuste pøehrávání stisknutím 
"Play" uprostøed klávesnice. Stejné tlaèítko má také funkci pauzy, pokud jej použijete 
znovu. Pokud jsou všechny hudební soubory v aktuální složce a stisknìte zahájení 
pøehrávání, bude Milestone 312 automaticky pøehrávat všechny hudební soubory až do 
konce složky. Pokud se jedná o smíšenou složku, a to i vèetnì hlasových nahrávek, 
Milestone 312 zastaví po každé hlasové zprávì. 

Pozor: hlasové nahrávky a hudební soubory se nesmí míchat v jedné složce, nebo tyto 
dva procesy pøehrávání typù souborù nelze slouèit. V závislosti na typu souboru bude 
M312 automaticky pokraèovat v pøehrávání dalšího souboru po hudebním souboru a 
pøestane okamžitì pøehrávat po hlasové nahrávce. 

Mùžete skoèit na následující èi pøedchozí soubor pomocí tlaèítek se šipkami, Použijete-li 
"Pravou šipku" jdete na následující skladbu. Použijete-li "Šipku vlevo" jednou bìhem 
pøehrávání, skoèíte zpìt na zaèátek aktuální skladby. Použije-li se šipka v prvních 3 
sekundách pøehrávání souboru, pøeskoèíte na pøedchozí soubor. Totéž se dìje po 3 
sekundách pøehrávání, když dvakrát po sobì rychle stisknete tlaèítko "Šipka vlevo". 
Šipku mùžete také použít pro posouvání. Když budete držet "šipku" stisknutou, bude 
hudební pøehrávaè pøevíjet po asi jedné sekundì. Rychlost rolování zvyšuje doba 
stisknutí tlaèítka. Když budete držet klávesu "Šipka vlevo", bude se pøetáèet se stejnými 
vlastnostmi. Jakmile pøestanete držet šipku, normální pøehrávání pokraèuje dál. 
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Když pozastavíte pøehrávání, Milestone 312 po nìkolika minutách pøepne do klidového 
režimu a uloží poslední pozici vašeho pøehrávání. Takže když si znovu Milestone pustíte, 
pøehrávání pokraèuje na této pozici a mùžete pokraèovat v poslechu. 
Všechny klávesové zkratky pro hudební pøehrávaè také najdete uvedeny v kapitole 
"Zástupce pøehled Audio".

4.1.3. Rekordér
4.1.3.1. Obecné informace
Audio obsahuje záznamník zvuku, který umožòuje nahrávat hlasové zprávy a zvuky pøes 
integrovaný mikrofon. Mùžete poøídit nákupní seznamy, rozhovory, informace o plánu 
akcí, poznámky, Programy jednání, záznam prezentací nebo vzdìlávacích semináøù a 
záznamy o adresách jsou nìkteré z možností, které mohou být užiteèné. Samozøejmì vám 
nic nezabrání používat pøístroj jako špionážní rekordér pro dobrodružné tajné aktivity k 
øešení vašeho nesplnitelného úkolu. Integrovaný mikrofon je optimalizován pro nahrávání 
hlasu a filtry ruší zvuky na pozadí, takže dokonce mùžete nahrávat v autobusu, autì, nebo 
letadle. Uslyšíte jasný výsledek, když si nahrávku následnì poslechnete. 
Záznamy pøes integrovaný mikrofon jsou uloženy jako soubor MP3 s kvalitou 64 kbps. 

4.1.3.2. Použití Rekordéru
Stisknìte tlaèítko "Selector" na pøední èásti, dokud neuslyšíte hlášení "Audio". Nyní jste 
pøepli na správné zaøízení. 

Upozornìní: Pokud jste stiskli "Selector" na M312 a ten nereaguje, mohl by být pøístroj v 
klidovém režimu. V tomto pøípadì staèí stisknout tlaèítko "Play" a to bude reagovat. Pokud 
není stále žádná reakce, prosím, zkontrolujte, zda není klávesnice uzamèena, hlasitost 
není ztlumena a zda je baterie nabitá. 

Chcete-li zaznamenat zprávu, stisknìte "Rec" a držte jej v prùbìhu nahrávání. Krátké 
"kliknutí" signalizuje, že nahrávání zaèalo. Pro co nejlepší výsledky hovoøte v bìžné 
hlasitosti a držte pøístroj ve vzdálenosti pøibližnì 10 cm (4 palce) od úst. 
Milestone 312 ukládá zprávy do vámi vybrané složky. Pokud si chcete ovìøit složku, ve 
které se nachází 312 Milestone, užijte informaèní službou v menu. 
Abyste nemuseli držet tlaèítko stisknuté bìhem nahrávání, mùžete zaèít dlouhodobìjší 
nahrávání. Stisknìte a pøidržte "Rec" a dále pak po krátkém cvaknutí pøistisknìte tlaèítko 
"Play". Zaøízení potvrdí zahájení nepøetržitého záznamu zvukovou sekvencí "nízký 
vysoký". Chcete-li ukonèit nepøetržité nahrávání, krátce stisknìte tlaèítko "REC". Zaøízení 
potvrdí ukonèení nepøetržitého záznamu opaènou zvukovou sekvencí "vysoký-nízký". 
Kromì nepøetržitého záznamu je možné nahrávání pozastavit klávesou "Play" a další stisk 
klávesy "Play" opìt v nahrávání pokraèuje. 
V pøípadì, že pøipojíte externí mikrofon, jak je popsáno v tomto manuálu, Milestone 312 
automaticky pøepne z interního mikrofonu na externí mikrofon a zaznamenává. 
Manipulace je stejná jako u vnitøního záznamu, ale kvalita nahrávek se zmìní až na 256 
kbps. 
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Chcete-li poslouchat zaznamenané soubory, použijte "Play" a v režimu Audio se bude 
pøehrávat aktuální soubor. Pøi pøehrávání souborù se rozlišují mezi staženými soubory a 
soubory, které jsou zaznamenány na Milestone 312. Pøi pøehrávání vlastních nahrávek je 
M312 naprogramován tak, aby byl pozastaven po tomto souboru, a není automaticky 
pøehrán další soubor. To napøíklad umožòuje zpracovávat zaznamenané nákupní 
seznamy. Pro pøehrání dalšího záznamu stisknìte v tom pøípadì "šipku vpravo". To 
znamená, že pøi pøehrávání vlastního souboru M312 Audio automaticky nepøehraje další 
titul, jak je obvyklé u hudebních pøehrávaèù. 

Pozor: hlasové nahrávky a hudební soubory by se nemìly míchat v jedné složce, nebo tyto 
dva procesy pøehrávání M312 rozlišuje.

4.1.4. Pøevodník textu na øeè
4.1.4.1. Obecné informace
Chcete-li pøístroj plnì využít, Audio poskytuje Text To Speech Player. Tato aplikace 
umožòuje èíst textové soubory v TXT. Milestone 312 pracuje s populárními hlasovými 
výstupy Acapela, které poskytují velký výbìr rùzných jazykù a hlasù. 

4.1.4.2. Použití pøehrávaèe pøevodníku textu na øeè
Tisknìte tlaèítko "Selector" na pøední èásti, dokud neuslyšíte hlášení "Audio". Nyní jste na 
správném zaøízení. 

Upozornìní: Pokud jste stiskli "Selector" na M312 a ten nereaguje, mohl by být pøístroj v 
klidovém režimu. V tomto pøípadì staèí stisknout tlaèítko "Play" a to bude reagovat. Pokud 
není stále žádná reakce, prosím, zkontrolujte, zda není klávesnice uzamèena, hlasitost 
není ztlumena a zda je baterie nabitá. 

Chcete-li použít text na øeè, musíte pøenést textové soubory do Milestone 312. Pro více 
informací o procesu stahování do M312, prosím podívejte se na "Správu dat pøes 
poèítaè", v této pøíruèce. 

Uvìdomte si, že když vyberete textový soubor, uslyšíte název prvního souboru. Stiskem  
"Play" zaènete pøehrávat tento soubor. zpracování textového souboru je velmi podobné, 
jako v pøípadì hudebního souboru, takže mùžete pøeskoèit na další a pøedchozí text 
pomocí šipek, pauzu pøedstavuje klávesa funkce "Play", zmìnu rychlosti ètení kombinace 
"Selectoru" a šipek, trvalá nastavení upravte v menu pod Lokálními nastaveními atd. 
Když stisknete a podržíte šipku bìhem pøehrávání souboru, mùžete také pøevíjet rychle 
textový soubor vpøed nebo vzad v pravidelných èasových intervalech, s každým stiskem 
skokem o jeden krok v souboru. Jak velký takový krok je, to záleží na tom, co je nastaveno 
v menu pod Lokálními nastaveními. Máte na výbìr mezi "obrazovkou" (což je 25 øádkù), 
"Odstavec" nebo "vìtou". 

Tip: Kromì zmìny velikosti kroku pro rychlé pøetoèení vpøed nebo vzad pod lokálním 
nastavením je také pøímý zpùsob, bìhem pøehrávání textového souboru mùžete pøepínat 
velikost kroku pomocí "Rec" nebo "Mode". 

Další dùležitou funkcí pro navigaci v textovém souboru je rychlý skok, který vám umožní 
najít libovolná známá místa v souboru. Informace o této navigaèní funkci získáte v rámci 
"rychlého skoku" v této pøíruèce. 
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4.1.4.3. Další hlasy a jazyky
Kromì vašeho místního jazyka Milestone 312 umožòuje ètení textových souborù v jiných 
jazycích a hlasech, proèež otevøete lokální nastavení v menu a pøejdìte na nastavení 
"Jazyk". Zmìnou jazykù (a hlasù) pomocí šipek se Milestone 312 také pøepne do 
pøíslušného vámi požadovaného jazyka. 
V pøípadì, že chcete pøidat další jazyky a hlasy pro váš Milestone 312, naleznete podporu 
a informace na www.bones.ch. 

Upozornìní: Nesprávná výslovnost textù mùže být dùsledkem špatnì zvoleného jazyka. 
Prosím nastavte pøíslušný jazyk textu na øeè v lokálním nastavení v menu pøístroje. 

4.1.5. Pøehled zkratek Audio
Funkce Klávesa Akustické zpìtné vazby

Pøehrávání / Pauza “Play” -
Pøehrávání následujícího 
textového souboru

"Pravá šipka" -

Pøehrávání pøedchozího 
textového souboru

"Šipka vlevo", je-li stisknuta 
bìhem 3 vteøin po zahájení 
pøehrávání 

-

Pøehrávat aktuální soubor 
od zaèátku

"Šipka vlevo" (když soubor 
hraje více než 3 sekundy)

-

Rychlý posun vpøed "Pravou šipku" (stisknout a 
držet)

-

Vzad "Šipka vlevo" (stisknìte a 
podržte)

-

Krátký záznam "Rec" (stisknìte a podržte) "Cvaknutí"
Start nepøetržitého 
záznamu 

“Rec” + “Play” Zvukové sekvence "nízký 
vysoký pronikavý"

Pauza / pokraèování 
kontinuálního záznamu

“Play” (V kontinuálním 
záznam)

Krátké pípnutí

Konec nepøetržitého 
záznamu

“Rec” Zvuková sekvence "vysoký 
nízký"

Pøejít na poslední soubor ve 
složce 

"Pravá šipka" + “Play” -

Skok na první soubor ve 
složce

"Šipka vlevo" + “Play” -

Rychlý skok “Selector” + “Play”. “Fast Jump”
Navigace po hierarchické 
úrovni - vpravo 

"Pravá šipka" Název složky (je-li k 
dispozici) 

Navigace po hierarchické 
úrovni - vlevo

"Šipka vlevo" Název složky (je-li k 
dispozici)

Navigace mezi 
hierarchickými úrovnìmi - 
dolù

“Mode” Název složky jinak 
pøehrávání prvního souboru 
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Navigace mezi hierarchické 
úrovnì - vzhùru

“Rec” Název složky jinak 
pøehrávání prvního souboru 

Vymazat aktuální soubor “Mode” + “Play” Krátké pípnutí
Vymazat všechny soubory 
vpøed 

“Mode” + “Play” + "šipka 
vpravo"

2 pípnutí s èasovým 
intervalem 

Vymazat všechny soubory 
zpìt 

“Mode” + “Play” + "Šipka 
vlevo"

2 pípnutí s èasový 
intervalem 

Hlasové oznaèování 
aktuální složky

“Rec” + “Mode” (stisknìte a 
podržte)

"Folder" (zaèátek záznamu), 
zvukové sekvence "vysoký-
nízká" (konec záznamu)

Nastavení složky “Selector” + "pøední tlaèítka" Název složky / umístìní

4.2. Knihy
Zaøízení "Knihy" pøedstavuje pøehrávaè pro inteligentní audio knihy, napøíklad ve 
formátu DAISY. Rozdíl oproti konvenèním zvukovým knihám jsou rozsáhlé možnosti 
navigace, což vám umožní pohybovat se uvnitø knihy mnohými navigaèními zpùsoby. 
Mùžete nejen skákat z jednoho souboru k druhému, ale také užívat èasové skoky, 
pøecházet od vìty k vìtì, využít plnou navigaci kapitol a sub-kapitol a mnohem více.

4.2.1. Pøehrávaè knih
4.2.1.1. Obecné informace
Milestone v oblasti pøehrávání knih podporuje tyto formáty.

Formát Popis

DAISY 2.02 Digitální (druhá generace): Formát pro ètení knih, který umožòuje 
rozsáhlou navigaci. 

ZVUKOVý Formát pro audio knihy ze serveru Audible.com. 
Jak je patrné z výše uvedeného seznamu, Milestone 312 pøehrává DAISY 2,02, což je 
nejpopulárnìjší a široce rozšíøená verze DAISY formátu. DAISY používá mnoho knihoven 
pro nevidomé a je to dùležitý standard pro ètení knih. 
Kromì DAISY budou také další formáty pozdìji poskytnuty. Dalším dùležitým formát, který 
je použitelný na knihy je Audible. Audible.com je nejvìtším internetovým poskytovatelem 
audioknih. 
Další formáty pro knihy budou následovat. 

4.2.1.2. Pøehrávání knihy
Tisknìte tlaèítko "Selector" na pøední èásti, dokud neuslyšíte hlášení "Knihy". Nyní jste na 
správném zaøízení. 

Upozornìní: Pokud jste stiskli "Selector" na M312 a ten nereaguje, mohl by být pøístroj v 
klidovém režimu. V tomto pøípadì staèí stisknout tlaèítko "Play" a to bude reagovat. Pokud 
není stále žádná reakce, prosím, zkontrolujte, zda není klávesnice uzamèena, hlasitost 
není ztlumena a zda je baterie nabitá. 
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Chcete-li poslouchat knihu, musíte ji pøenést na Milestone 312 na pamìovou kartu SD. 
Také je možné, ale nikoli obvyklé, uložit knihu do vnitøní pamìti. Pokud byste chtìli 
stáhnout nìjakou knihu a nevíte jak, najdete to ve "Správì dat pøes poèítaè" v této 
pøíruèce. 

Chcete-li zahájit ètení, stisknìte tlaèítko "Play" uprostøed klávesnice. Stejné tlaèítko má 
také funkci pauzy. Pro efektivní navigaci  Milestone musíte pochopit strukturu DAISY 
Zvukové knihy. Knihy mají rùzné úrovnì, podobné struktuøe kapitol tištìné knihy. Pomocí 
Milestone mùžete vybrat jednotlivé úrovnì klávesami "Rec" a spodní "Mode" a pohybovat 
se uvnitø úrovnì šipkami. Nejlépe je si pøedstavit tyto 4 tlaèítka jako navigaèní køíž. 

Pøíklad: Pøedpokládejme, že máte na Milestone knihu "Babièèina kuchynì" "Babièèina 
kuchynì" je kuchaøka a je rozdìlena na "Teplou kuchyni" a "studenou kuchyni". "Studená 
jídla" se dìlí na "Pøedkrmy", "Hlavní jídla" a "dezerty". Chtìli bychom si poslechnout 
"Mouèníky". 
Jsme v aplikaci Knihy a stiskneme tlaèítko "Play", Milestone zaène èíst knihu "Babièèina 
Kuchynì". Bez dalšího zásahu bude Milestone èíst knihu non-stop až do konce. 
Stisknìte tlaèítko "Mode" až do dosažení druhé úrovnì, Milestone ohlásí "druhý stupeò". 
Na této úrovni se dìlí "Teplá kuchynì" a "studená kuchynì", což mùžeme vybrat s "šipkou 
vlevo" a "šipkou vpravo".
Tiskneme tlaèítko "šipky vpravo", dokud se nedostaneme do kapitoly "studené kuchynì". 
Chcete-li se dostat na "Mouèníky" z kapitoly "studené kuchynì", musíme výbìr upøesnit 
znovu. Tiskneme tlaèítko "Mode", dokud se nedostaneme do tøetí úrovnì. Milestone ohlásí 
"tøetí úroveò". Na této úrovni se rozlišují "Hlavní jídla", "Pøedkrmy" a "dezerty", což 
mùžeme zvolit pomocí šipek. 
Stiskem tlaèítka "šipka vpravo" dvakrát se dostaneme ke kapitole "Mouèníky". 
Milestone nyní tedy zaène èíst požadovanou kapitolu "Mouèníky". 

V krátkosti se budeme pohybovat prostøednictvím navigaèního køíže takto: 
Tlaèítka nahoøe ( "Rec") a dole ( "Mode"), nám umožní zmìnit úrovnì kapitol, šipky nám 
umožòují pohybovat se vodorovnì ve zvolené úrovni. Prostøední tlaèítko "Play" spouští 
nebo pozastaví ètení. 
Pomocí nìkolikanásobného stisku "Mode" uslyšíte, že existují i další typy navigaèních 
možností, než jen úrovnì kapitol. Navigaèní možnosti, které jsou k dispozici, závisí na 
knize a na tom, jak byla zaznamenána. Všechny možnosti navigaèních úrovní lze projít v 
následujícím pøehledu: 

Navigaèní 
možnosti

Popis

Vìtný skok Na tuto úroveò se dostanete na další / pøedchozí vìtu stisknutím 
tlaèítek se šipkou. Tato úroveò je oznámena Milestonem slovy: 
"vìtný skok". 

úroveò kapitoly Na tuto úroveò se dostanete na další nebo pøedchozí kapitolu 
stiskem pravého a levého tlaèítka s šipkou. Hloubka podkapitoly se 
mùže lišit v závislosti na Daisy knize. V pøípadì mnoha úrovní jsou 
ohhlašovány jako strukturované složité kapitoly. Tyto úrovnì jsou 
ohlášeny Milestonem slovy: "první úroveò", "druhá úroveò", atd. 
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Navigaèní 
možnosti

Popis

Èasový skok Na této úrovni mùžete skákat po dvou minutách pøi ètení v 
požadovaném smìru stisknutím tlaèítek s šipkou. Pokud chcete 
navigovat pøesnìji, doporuèujeme vìtný skok. Tato úroveò je 
Milestonem ohlášena jako "èasový skok". 

Poèátek knihy / 
konec knihy

Na této úrovni se dostanete na zaèátek nebo respektive na konec 
knihy stiskem tlaèítek s šipkami. Tato úroveò je oznámena 
Milestonem slovy: "Zaèátek knihy / konec knihy". 

listování Na této úrovni se dostanete na další nebo pøedchozí knihu stiskem 
pravé a levé šipky za pøedpokladu, že jsou nìjaké knihy k dispozici, 
jinak tato úroveò není oznámena. 

Stránkový skok Na této úrovni se dostanete na další nebo pøedchozí stránku 
stisknutím tlaèítka s šipkou za pøedpokladu, že vaše Daisy kniha je 
dodána s èísly, jinak tuto úroveò "stránkového skoku" Milestone 
nezobrazí. 

Pøímá Funkce stránky: 
Mùžete také pøímo použít klávesovou zkratku k dosažení 
požadované stránky, proèež stisknìte a pøidržte "Selector" a pak 
navíc zadejte èíslo stránky "šipkou vlevo", "Play" a "vpravo". Pøi 
každém stisku "šipky vlevo" si vyberte mezi tøemi èísly: 100, 200, 
300 atd., s "Play" se dostanete k dvojciferným èíslùm 10 až 99 a 
"šipkou vpravo" mùžete volit mezi jednocifernými èísly 1 až 9. Máte-
li nalezené èíslo stránky, dosáhnete jí uvolnìním "Selector". 

Skok o 
Poznámku pod 
èarou

Na této úrovni se dostanete na další nebo pøedchozí poznámku 
stisknutím tlaèítek s šipkou, za pøedpokladu, že vaše Daisy kniha 
obsahuje poznámky pod èarou, jinak by se tato možnost navigace 
nezobrazila. Tato úroveò je oznámena Milestonem slovy: "skok o 
poznámku pod èarou". 

Marginální skok Na této úrovni se dostanete na další nebo pøedchozí marginální 
poznámku stisknutím tlaèítek s šipkou, za pøedpokladu, že vaše 
Daysy kniha obsahuje marginálie, jinak se tato možnost navigace 
nezobrazí. Výrazem marginálie máme na mysli texty v rámcích èi 
samostatných sloupcích. Tato úroveò je oznámena Milestonem 
slovy: "Marginální skok". 
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Navigaèní 
možnosti

Popis

Záložky Na této úrovni mùžete pøedvybrat záložky pomocí tlaèítek s 
šipkami. Záložky se aktivují v poøadí, v jakém se objeví v knize, a 
nikoli v chronologickém poøadí, v jakém byly vloženy. To má tu 
výhodu, že pøi výbìru záložky budete postupovat ve smìru ètení, 
dokud nenajdete požadovanou záložku. Tímto zpùsobem najdete 
záložky intuitivnì a rychle. 
Záložky se ukládají pøímo do knihy stiskem "Rec" po dobu 2 vteøin, 
jsou tedy uloženy na pamìové kartì SD. Výhodou je, že si je mùžete 
vymìòovat s pøáteli a záložky, které jsou vždy jasnì oznaèeny za 
knihu pøi práci s nìkolika knih na nìkolika pamìových kartách. 
Mùžete vložit až 120 záložek na knihu. Tato úroveò je oznámeno 
Milestone slovy: "Záložka". 

Historie Na této úrovni mùžete vysledovat již døíve navštívená místa v knize 
Daisy. Milestone mùže zapamatovat posledních 15 míst 
poslouchanou v knize Daisy. Stiskem tlaèítka "Šipka vlevo" 
pøesunete o jednu pozici zpìt a stisknutím tlaèítka "šipka vpravo" 
pøesunete o jednu pozici dopøedu. Tato úroveò je oznámena 
Milestonem slovy: "Historie". 

Aktivujte 
èasovaè

Na této úrovni mùžete aktivovat èasovaè stiskem tlaèítka "šipka 
vpravo". Stiskem tlaèítka "Levé šipky" je èasovaè deaktivován. 
Èasovaè Milestone 312 vypne sám zaøízení v požadovanou dobu. 
Pozice ètení je automaticky uložena. Tato úroveò je oznámena 
Milestonem slovy: "èasovaè aktivován". 

Nastavení èasu 
vypnutí

Na této úrovni mùžete nastavit dobu vypnutí pomocí tlaèítek se 
šipkami. V každém pøípadì vám bude právì platný stav oznámen, 
stejnì jako nastavené zmìny. Tato úroveò je oznámeno Milestonem 
slovy: "Nastavení èasu vypnutí". 
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4.2.1.3. Pøehled zkratkových kláves ètení knih

Funkce Klávesa Akustické zpìtné vazby 

Pøehrávání / Pauza “Play” -

Pøehrávání další èásti "Pravá šipka" -

Pøehrávání pøedchozí èásti "Levá šipka", je-li stisknuta 
bìhem prvních tøí vteøin 
zahájení pøehrávání

-

Vložit záložku stisknout "Rec" na 
minimálnì 2 sekundy

"Záložka uložena"

Vymazat záložku “Mode” + “Play” "Záložka vymazána" 

Vymazat všechny záložky “Mode” + “Play” + “Rec” "Všechny záložky vymazány"
Pøejít na další vyšší úroveò “Rec” Název úrovnì

Pøejít na další hlubší úroveò “Mode” Název úrovnì

4.3. Alarm

4.3.1. Obecné informace
Alarm je velmi jednoduché zaøízení. Je to snadno ovladatelný budík, který zajišuje, že se 
dostanete ve správný èas na urèená místa každé ráno. Kromì toho se zde mùžete dovìdìt 
aktuální èas a datum. 

4.3.2. Použití Alarm
Tisknìte tlaèítko "Selector" na pøední èásti pøístroje, dokud neuslyšíte frázi "Alarm". Nyní 
jste nastavili správné zaøízení. 

Upozornìní: Pokud jste stiskli "Selector" na M312 a ten nereaguje, mohl by být pøístroj v 
klidovém režimu. V tomto pøípadì staèí stisknout tlaèítko "Play" a to bude reagovat. Pokud 
není stále žádná reakce, prosím, zkontrolujte, zda není klávesnice uzamèena, hlasitost 
není ztlumena a zda je baterie nabitá. 

K vyvolání èasu a kalendáøního data jen podržte "Play". 

Chcete-li nastavit budík, máte k dispozici následující možnosti nastavení.

zapnout / vypnout "pøepínaè": 
    První možnost nastavení máte k dispozici hned po oznámení tohoto 
   zaøízení, je to pøepínaè zapnout / vypnout. Pomocí šipek si mùžete 
   vybrat, zda chcete nastavit budík, aby byl "zapnut" nebo "vypnut". 
   Chcete-li dosáhnout dalších možností nastavení, stisknìte tlaèítko 
   "Mode" a dostanete se pøímo na nejbližší nižší úroveò, kterou je 
   "hodina alarmu". Pøedchozí nastavení se automaticky uloží.
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Alarm Hodina: Zde mùžete nastavit èas, kdy požadujete, aby Milestone sámm sebe i 
   vás probudil. Mùžete si vybrat hodinu šipkou, na nejbližší nižší úrovni 
   máte možnost mìnit minuty, Proèež stisknìte tlaèítko "Mode".

Alarm Minuty: Pomocí tlaèítek s šipkou zvolte poèet minut, který bude nastaven k 
   døíve zvolené hodinì. Pøejdìte na další nastavení pomocí "Mode". 

Opakování:   Zde si mùžete zvolit opakování funkce Alarm. Vyberte si mezi 
   jednorázovým alarmem, denním alarmem, alarm s výjimkou víkendù, 
   nebo alarm s výjimkou nedìle. 

Pokud stisknete "Mode", po 1,5 sekundy se dostanete na menu a obdržíte krátkou zprávu 
o nastavení budíku. Stisknutím tlaèítka "Selector" mùžete opustit menu. 

V dobì, kdy se jednoho krásného dne budík pøihlásí, staèí stisknout jedno z pìti pøedních 
tlaèítek pro zastavení buzení. 

Upozornìní: Ujistìte se, že èas je nastaven správnì. Mùžete si nastavit hodiny v menu pod 
položkou základní nastavení. 

5. Pøídavné zaøízení

5.1. Speakout (RFID Reader)

5.1.1. Obecné informace
Speakout mùžete využít k identifikaci objektù, Proèež se využívá technologie RFID. RFID 
je zkratka pro "Radio Frequency Identification". Tuto technologii známe napøíklad pøi 
nakupování, kdy jsou produkty oznaèeny štítky RFID a když se nìkdo pokusí ukrást jednu 
z tìchto nezaplacených vìcí, alarm u dveøí cestou z obchodu bývá aktivován. Jako další 
pøíklad je RFID užíván v moderních logistických technologiích.
A vy mùžete mít RFIT integrován do vašeho Milestone 312. 
Ano, ale jak mùžete využít této technologie pro vaše potøeby? Milestone 312 má 
integrovanou RFID èteèku, kterou lze identifikovat širokou škálu RFID tagù. Tyto znaèky 
mohou vypadat jako samolepky, tlaèítka, karty a další pøedmìty podle toho, který objekt 
chcete oznaèit. Pøedpokládejme, že máte skvìlý výbìr hudebních alb. Nyní mùžete 
používat znaèky na CD a pøidat tuto nálepku na jedno ze svých hudebních alb. Poté 
mùžete použít ke skenování Speakout a Milestone 312 ji bude identifikovat. Mùžete 
propojit tuto znaèku pøímo s hlasovou nahrávkou, která mùže obsahovat dùležité 
informace jako je umìlec, název alba atd. To mùžete udìlat u všech vašich CD. Pøíštì Pøi 
prùzkumu jednoho z vašich CD se Speakoutem bude Milestone 312 pøehrávat hlasové 
poznámky s døíve zaznamenanými informacemi o CD. 
Tento identifikaèní systém nabízí k aplikování nekoneènì obrovské možnosti, napøíklad 
mùžete oznaèit všechny lahve ve svém vinném sklepì, tagovat rùzné druhy košù, krabic èi 
kontejnerù  a pak vìdìt, co je uvnitø (existují speciální kovové štítky, dokonce štítky 
cínové). Také mùžete oznaèit obleèení kroužkovými znaèkami, nebo oznaèit léky. 
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5.1.2. Speakout a jeho použití
Stisknìte tlaèítko "Selector" na pøední èásti, dokud neuslyšíte hlášení "Speakout". Nyní 
jste pøepnuti na správném zaøízení. 

Upozornìní: Pokud jste stiskli "Selector" na M312 a ten nereaguje, mohl by být pøístroj v 
klidovém režimu. V tomto pøípadì staèí stisknout tlaèítko "Play" a to bude reagovat. Pokud 
není stále žádná reakce, prosím, zkontrolujte, zda není klávesnice uzamèena, hlasitost 
není ztlumena a zda je baterie nabitá. 
Jestliže Milestone 312 funguje a nemùžete najít zaøízení Speakout, uvìdomte si, že je to 
pøídavný software, a není zahrnut v základní verzi M312. 

Držte tlaèítko "Play" pro spuštìní skenování znaèky, praskavý zvuk signalizuje proces 
skenování akusticky. Znaèku pøiložte na levou dlouhou levou stranu Milestone. V 
závislosti na typu znaèky hledané Speakoutem mùžete pøeèíst znaèku o vzdálenosti od 
0,5 cm až 4 cm (0,2 až 1,6 in.). Jakmile jste našli novou znaèku, uslyšíte hlášení "Znaèka 
nalezena". Zaznamenejte hlasem pøíslušné informace, abyste  znaèku rozlišili tím, že 
stisknete "Rec". Uslyšíte "cvaknutí", které signalizuje, že nahrávání zaèalo, a mùžete zaèít 
mluvit. Po zastavení stisknutím tlaèítka "REC" nahrávání skonèí. 
Jestliže skenujete stejné znaèky znovu stisknutím tlaèítka "Play", bude vaše ústní zpráva 
oznámena namísto akustické hlášky "Nová znaèka nalezena". Samozøejmì mùžete znovu 
zaznamenat zprávu pro znaèku tolikrát, kolikrát potøebujete. 
Hlasové nahrávky Speakoutu jsou uloženy ve složce s názvem "Speakout" ve vnitøní 
pamìti pøístroje. 

Upozornìní: Mìjte na pamìti, že základní verze Milestone 312 mùže obsahovat demo verzi 
Speakout. Tato verze je omezena na možnost tøí znaèek, spojených s hlasovými 
poznámkami. Tuto demo verzi mùžete zakázat v souboru "CONFIG MILESTONE.TXT". 
Další informace o tomto souboru naleznete v této pøíruèce. 

Upozornìní: Mìjte na pamìti, že znaèky ležící na sobì nefungují. Berte prosímtaké na 
vìdomí, že znaèky nebudou fungovat na kovových pøedmìtech, s výjimkou kovových 
znaèek tag TAGRO2. 

Pøehled, vèetnì všech možných zkratek pro Speakout, lze nalézt v následujícím seznamu. 

5.1.3. Pøehled zkratek pro Speakout
Funkce Provoz Akustické zpìtné vazby

Skenování “Play”, držet stisknuté Praskavý zvuk
Record info vzkaz pro znaèku “Rec” držet stisknuté Zvuk "cvaknutí"
Poslechnìte si záznam znovu “Play” Vaše zpráva info je pøehrána
Vymazat poznámku pro znaèku “Mode” + “Play” Krátké pípnutí
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5.1.4. Seznamte se s nìkterými znaèkami
Znaèky mohou být dodávány jako samolepky, plastové karty, knoflíky nebo kroužky. 
Samolepky oznaèují objekty trvale. Pokud se pokusíte odstranit nálepku z objektu, témìø 
pokaždé, natištìné antény budou znièeny, což je znaèka k nièemu. Místo toho mùžete 
zmìnit hlasový záznam pro každou znaèku, kolikrát je tøeba. Je ideální samolepkami 
oznaèit objekty s mìnícím se obsahem. Plastové karty, knoflíky a kroužky byly navrženy 
tak, aby mohly pøecházet od jednoho pøedmìtu k dalšímu bez úhony. 

5.1.4.1. Tag (TAGSQ1), samolepky
Boèní délka 40 mm. 
Tento štítek je všestranný, je to kompromis mezi velikostí a ètecí 
vzdáleností. Tyto znaèky vyhovují pro pøedmìty hladkého povrchu, 
jako jsou krabice, obálky, desky, obaly na CD, deskové hry, boxy na 
jídlo a tak dále. 

5.1.4.2. Tag (TAGSQ2), odnímatelný štítek
Boèní délka 55 mm.
Tento typ má dobrý ètecí dosah až 4 cm, protože je velké rozlohy. Kromì 
toho je to nálepka, kterou mùžete odlepit a pøilepit více než jednou. Tuto 
znaèku je možné použít pro podobné úèely, jako TAGSQ1. 

5.1.4.3. Pratelné knoflíky (TAGLA1), omyvatelné
Prùmìr 15 mm, tlouška 2 mm. 
Tyto knoflíky jsou vhodné zejména pro obleèení, mohou se prát až ve 100 
stupních Celsia, a rovnìž mohou být zmrazeny. Ètecí dosah je velmi dobrý. 
Vzhledem k malé velikosti a omyvatelnosti knoflíky fungují dobøe s suchým 
zipem jako odnímatelné, napøíklad pro znaèku obalu lékù (viz níže). 

5.1.4.4. Suchý zip (TAGVEL)
Mùže být využit velmi dobøe v kombinaci s malými tlaèítky (TAGLA1).
Prùmìr 13 mm. 
Toto není znaèka sama o sobì, nýbrž pomocí suchého zipu umožní využití 
znaèky neomezenou dobu na nìkolika objektech. Suché zipy se skládají z 
mìkké èásti  a pevného dílu. To umožòuje èást bez znaèky v pøípadì potøeby 
vyhodit, ale užiteènou èást pøejmenovat a zachovat. 

5.1.4.5. Tag velikosti kreditní karty formátu (TAGCC1)
Rozmìr 85 54 mm. 
Tento typ má vynikající vlastnosti ètení, dosah až 4 cm, 
protože je velmi rozlehlý. Tato karta funguje velmi dobøe k 
oznaèení složky  a k pozdìjšímu vložení do obálky nebo 
kapes. 

5.1.4.6. Kovová znaèka kroužek s otvorem uprostøed (TAGRO2)
Prùmìr 32 mm, tlouška 7 mm. 
Tento kroužek funguje i na kovu, je možné jím oznaèit støednì velké 
objekty s gumièkou, napøíklad plechovku fazolí. 
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5.1.4.7. Tag pro CD a DVD (TAGCD1), samolepky
Prùmìr 35 mm, s otvorem uprostøed.
Jak už název napovídá, je tato znaèka urèena k popisu CD a DVD. Podržte znaèku pøímo 
na disku, na jeho vrchní stranì, to je strana bez ztenèení kolem støedu, na rozdíl od 
spodní strany. Nelepte nic na spodní stranu, také nikdy nelepte cokoli 
mimo støed. Objekty, které nejsou vycentrovány poruší pohyb disku, 
který by mohl vážnì poškodit váš CD-ROM. Chcete-li dát znaèku správnì 
do støedu disku, uvolnìte ji z pøepravního pásku a navleète ji na 
malíèek. Prosíme, dodržte proces lepení velmi peèlivì. Jakýkoliv pokus o 
uvolnìní tagu z CD jistì znièí znaèku. ive.

5.2. Radio

5.2.1. Obecné informace
Zaøízení "Radio" obsahuje plnì funkèní stereo FM rádio. Máte možnost volit mezi 
pøedvolenými kanály a dokonce mùžete provést záznam rozhlasového signálu.

5.2.2. Použití Radio
Stisknìte tlaèítko "Selector" na pøední èásti, dokud neuslyšíte hlášení "Radio". Nyní jste 
pøepnuti na správném zaøízení. 

Upozornìní: Pokud jste stiskli "Selector" na M312 a ten nereaguje, mohl by být pøístroj v 
klidovém režimu. V tomto pøípadì staèí stisknout tlaèítko "Play" a to bude reagovat. Pokud 
není stále žádná reakce, prosím, zkontrolujte, zda není klávesnice uzamèena, hlasitost 
není ztlumena a zda je baterie nabitá. 
Jestliže Milestone 312 funguje a nenašli jste zaøízení Radio, uvìdomte si, že se jedná o 
software, který není v základní verzi M312. 
Milestone. Pokud je v pøístroji obsažena funkce rádia a nemùžete najít rozhlasovou 
stanici, zkontrolujte, že sluchátka jsou správnì zapojena.

Nejprve je nutné pøipojit sluchátka (nejsou souèástí dodávky). Kabel sluchátek funguje 
jako anténa a proto jsou dùležitá pro pøíjem, bez pøipojení sluchátek budete mít potíže 
najít rozhlasový FM signál. 
Stisknìte tlaèítko "Play", mùžete slyšet  aktuální frekvenci a upravit ji. Pokud stisknete 
"Play" znovu, pøehrávání se zastaví a pøístroj se vrátí do stavu mute. Jestliže frekvence 
generuje pouze syèení, stisknìte a podržte po dobu jedné vteøiny tlaèítko šipky, abyste 
naladili další rozhlasovou stanici. "Pravou šipkou" mùžete pøejít na další vyšší frekvenci, 
která vysílá rozhlasovou stanici. "šipkou vlevo" se dostanete na další nižší rozhlasové 
stanice. Chcete-li citlivì vyladit frekvenci, rychle tisknìte jedno z tlaèítek s šipkami a budete 
se pohybovat po co nejmenších jednotkách frekvence 0,1 MHz.

5.2.2.1. Uložení a popis rozhlasové stanice
Pokud vaši oblíbenou rozhlasovou stanici chcete uložit, prosím, držte "Play" po dobu 2 
sekund, dokud neuslyšíte pípnutí tónu. Aktuální frekvence je nyní uložena. Celkem máte k 
dispozici dvanáct pozic pro uložení vašich oblíbených frekvencí. Mezi stanicemi mùžete 
pøecházet pomocí "Rec" nebo "mode". Pomocí "Rec" se dostanete na nejbližší vyšší 
pøedvolbu stanice a na další dolní stanici se dostanete tlaèítkem "Mode. Mùžete také 
nahrát název každé uložené stanice a to stejnou kombinací, kterou nahrajete hlasový 
popisek složky v Audio, tedy stisknìte a podržte "Rec" a pak navíc pøistisknìte "Mode". 
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Nechte stisknuta obì tlaèítka, nahrávání zaène po bezpeènostním intervalu tøí sekund a 
skonèí, když se uvolní tlaèítka. Zaøízení signalizuje zaèátek nahrávání zvukem sekvence 
"nízký-vysoký" a na konci nahrávání opaèným zvukem sekvence "vysoký-nízký". Nový 
hlasový popisek je uložen a pøehrán pøi pøíštím výbìru stanice.

Upozornìní: Mìjte na pamìti, že hlasové oznaèení stanice je možné pouze tehdy, když je 
pøehrávání rádia pozastaveno. 

5.2.2.2. Pøímá volba frekvence
Místo skákání z jedné rozhlasové stanice na pøíští pomocí šipek mùžete pomocí pøímé 
volby frekvence pøejít pøímo na konkrétní frekvenci. Chcete-li využít tuto funkci, musíte 
stisknout a držet "Selector" a pak zadat frekvenci pomocí "levé šipky", "Play" a "pravé 
šipky". Pøi každém stisknutí "šipky vlevo" poskoèíte mezi 80, 90, 100 MHz, s klávesou 
"Play" se dostanete o jedno èíslo po èíslicích 1 až 9 MHz a "šipkou vpravo" mùžete volit 
mezi 0,1 až 0,9 MHz.
Ukažme si pøíklad s rádiovou frekvencí 104,2 MHz. Stisknìte "Selector" a držte ho, dokud 
jste nezadali celou frekvenci. Zaènìme nyní tisknout "Šipku vlevo", dokud jsme nedosáhli 
100MHz a pak stisknìme "Play" 4 krát, abychom dosáhli 4 MHz. Nyní už máme zvoleno 
104 MHz a skoèili bychom na tuto frekvenci uvolnìním "Selector", ale až do konce vstupu 
musíme ještì zadat 0,2 MHz, proto stisknìme tlaèítko "šipka vpravo" 2 krát. Nyní je 
frekvence kompletní a mùžeme uvolnit "Selector", tím  pøejdeme na pøesnì zvolenou 
frekvenci.

Nahrávání z rádio
Probíhá-li v rádiu zajímavý rozhovor, nebo oblíbená píseò, máte toto také možnost 
zaznamenat. Proto kliknìte na tlaèítko "Rec" a "Play", jako byste v oblasti Audio zvolili 
dlouhodobý záznam. Pro ukonèení nahrávání stisknìte tlaèítko "Rec" ještì jednou. Chcete-
li si poslechnout nahrávku, zmìòte zvukové zaøízení a otevøete složku "Radio" ve vnitøní 
pamìti pøístroje. Tam najdete vytvoøený soubor a mùžete poslouchat. 

Tip: Mùžete také poslouchat rádio pøes integrovaný reproduktor, proto stisknìte a držte 
"Selector" a rovnìž k tomu stisknìte tlaèítko "Mode". V tomto režimu není možné provádìt 
další nastavení. Chcete-li se vrátit do normálního využití, staèí stisknout "Play".
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5.2.3. Pøehled klávesových zkratek rozhlasového pøijímaèe
Funkce Provoz Akustické zpìtné vazby

Pøehrát / vypnuto aktuální 
frekvenci

“Play” -

Hledat: Pøejít na další vyšší 
rozhlasovou stanici

"Pravá šipka" po 1 sec. -

Hledat: Pøejít na další nižší 
rozhlasovou stanici 

"Šipka vlevo" po 1 sec. -

Doladìní (kroky 0,1 MHz) "Šipka vpravo" / "Šipka 
vlevo"

-

Bezpeèné uložení frekvence 
stávající stanice do pamìti

"Play" po dobu 2 sec. Krátké pípnutí

Nejbližší vyšší uložená stanice “Rec” Krátké pípnutí nebo hlasová 
zpráva

Další nižší uložená stanice “Mode” Krátké pípnutí nebo hlasová 
zpráva

Hlasové oznaèení aktuálních 
uložených stanic

“Rec” + “Mode” (stisknìte a 
podržte)

Zvuková sekvence "nízký-
vysoký" (zaèátek záznamu), 
zvuková sekvence "vysoký-
nízký" (konec záznamu)

Pøímá volba frekvence Držet "Selector" a 
kombinovat s "šipkou 
vlevo", "Play", a "šipkou 
vpravo"

Oznámení aktuální zvolené 
frekvence

Záznam rozhlasového signálu Start: “Rec” + “Play”
Stop: “Rec”

Zvuková sekvence "nízký-
vysoký" (zaèátek záznamu), 
zvuková sekvence "vysoký-
nízký" (konec záznamu)
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6. Další informace

6.1. Technická data
• Vnitøní pamì: 1GB - 0.74 GB dostupné pro uživatele
• Vnìjší pamì: V závislosti na SD kartì, maximálnì 32 GB (v souèasnosti)
• Hlasový záznam - kapacita (ve vnitøní pamìti): 26 hodin
• Hlasový záznam kapacita (vnìjší pamìti): 32 GB nebo 46 dní
• Pøenosová rychlost pøi nahrávání pøes vestavìný mikrofon-in: 64 kbps
• Pøenosová rychlost pøi nahrávání pøes externí mikrofon: 256 kbps
• Vzorkovací frekvence bìhem nahrávky: 44,1 kHz
• Vzorek rozlišení pøi nahrávání: 16 bit
• Pøenosová rychlost pro pøehrávání: 8 kbps až 320 kbps nebo VBR (Virtual Bit Rate)
• USB 2.0 Hi-Speed
• Slot pro pamìové karty MMC, SD a SDHC, maximální velikost karty 32 GB
• Konektor sluchátek: standardní 3,5 mm
• Externí Mikrofonní jack: 3,5 mm
• Tìlo pøístroje vyrobeno z nárazu-odolného plastu
• Rozmìry: 85 x 54 x 14 mm (3,35 "x 2,13" x 0,55 ")
• Hmotnost: 53 g (1.7 oz)
• Built-In dobíjecí lithium-polymerové baterie
• Maximální doba bìhu: Více než 12 hodin
• Maximální nabíjení: 5 hodin
• Pro Speakout: 13.56 MHz ètecí frekvence, standard ISO15693

6.2. Rada

6.2.1. SD pamìové karty
6.2.1.1. Doporuèení výrobce
Existuje mnoho znaèek SD karet na trhu a jsou rùzné kvality. Doporuèujeme, SD karty od 
spoleènosti SanDisk, Kingston, Transcend a Toshiba pro jejich bezproblémové užití. 

6.2.1.2. Ochrana obsahu SD karty
Máte-li uloženy dùležité soubory na pamìové kartì SD, nebo archivy, které chcete ochránit, 
mùžete použít malý pøepínaè pro zápis / vymazání ochrany, jímž jsou pamìové karty 
vybaveny. Zámek je na opaèné stranì rozhraní. Stranu Rozhraní poznáte podle šikmého 
rohu karty. Milestone 312 reflektuje toto nastavení. Je-li uèinìn pokus o zápis na chránìnou 
pamìovou kartu, je pøehrána chybová zpráva.

6.2.2. Vlastní úpravy CONFIGu MILESTONE.TXT
V koøenovém adresáøi interní pamìti Milestone 312 mùžete najít soubor "CONFIG 
MILESTONE.TXT". V tomto souboru si mùžete aktivovat a deaktivovat zaøízení a funkce, 
mùžete tak ovlivnit nastavení menu a další nastavení. Pomocí tohoto souboru mùžete 
individuálnì upravit pøístroj pro vaše potøeby. Odstraníte-li tento soubor, pøístroj se vrátí 
do pùvodního stavu a všechna vaše nastavení budou ztracena. 
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6.2.3. Software Update
Bones Inc vydává nové verze firmware pro zlepšení produktù a reaguje tak rovnìž na 
pøání zákazníkù. Pokud máte problémy s pøístrojem, prosím, dbejte na to, abyste mìli 
nainstalován nejnovìjší firmware. Verze firmware jsou zdarma.
Více o tomto tématu najdete v kapitole "Servis a podpora". 

6.2.4. Ochrana Milestone
Prosím, dbejte, aby se Milestone zbyteènì nepoškrábal nebo nenamoèil, takže "žádné 
podvodní nahrávky" s Milestone 312, prosím.

6.2.5. Zálohování dat
Záloha uloží obsah, který jste mìli na M312 do jiné pamìti, pøedevším do pamìtí poèítaèe. 
Tato úschova v alternativní pamìti vám dává vìtší jistoty v pøípadì, že nìkdo ukradne váš 
Milestone, ztratíte M312, nebo pokud Milestone musí do servisu. Chcete-li vytvoøit zálohu, 
prosím, pøipojte Milestone 312 k poèítaèi (je popsáno v "USB pøipojení k poèítaèi" v této 
pøíruèce) a zkopírujte všechny složky z M312 do vašeho poèítaèe. Obmìna zálohy èas od 
èasu je dalším krokem k zvýšení bezpeènosti dat.

6.3. Øešení problémù

6.3.1. Nic nefunguje
Pøedevším se pomalu nadechnìte, uvolnìte se a neposílejte chudáka Milestone 312 Ne 
døíve, než vezmete v úvahu následující rady: 

Krok 1: Má k dispozici odpovídající zaøízení napájecí zdroj? Pøipojte svùj Milestone 
  312 do elektrické zásuvky a zajistìte, aby nabíjeè byl pod napìtím. Dobíjejte 
  vestavìnou baterii po dobu alespoò pùl hodiny. 

Krok 2:  Je pøístroj zapnutý? Stisknìte tlaèítko "Play" nejménì na pùl sekundy. 

Krok 3:  Je klávesnice uzamèena? Pøi podržení "Mode" tlaèítko (dole tlaèítko s 
  vyraženým køížem), stisknìte tlaèítko "REC" (horní tlaèítko s kulatým 
  dùlkem) krátce a poslouchejte odezvu zaøízení: 
  - Uslyšíte hlášení "klávesnice aktivní": klávesnice byla uzamèena a je 
  nyní odemèena. Jdìte pøímo ke kroku 5. 
  - Slyšíte zprávu "klávesnice je zamknutá": klávesnice je nyní právì zamèená. 
  Stisknìte stejnou kombinaci tlaèítek, abyste znovu odemkli klávesnici. 
  Zaøízení  pøehraje zprávu "klávesnice je aktivní". Jdìte pøímo ke kroku 5. 
  - Neslyšíte žádný zvuk: Držte "Mode" tlaèítko, zatímco souèasnì tisknìte 
  "šipku"  pøibližnì pìt sekund. Pøejdìte ke kroku 4. 
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Krok 4:  Má zamknutá klávesnice byla aktivována pøi nízké hlasitosti? Stisknìte 
  tlaèítko "Play" pro pøehrávání zprávy. 
  - Slyšíte jedno pípnutí nebo nahraný vzkaz: klávesnice nebyla uzamèena. 
  Jdìte pøímo ke kroku 5. 
  - Neslyšíte pípnutí ani nahraný vzkaz, zamykání klávesnice bylo možná 
  aktivováno pøi nízké hlasitosti. Prosím, opakujte test znovu od kroku 3. 
  - Pokud uslyšíte jedno pípnutí nebo nahranou zprávu, pøejdìte pøímo ke 
  kroku 5. 
  - Pokud není slyšet žádné pípnutí nebo nahranou zprávu, zaøízení nefunguje 
  správnì. Prosím, stisknìte a podržte všechny pøední, kromì tlaèítka "Play" a 
  vyèkejte 5 sekund, pøístroj bude resetován. Pokud stále nefunguje, obrate 
  se prosím na svého prodejce.

Krok 5:  Je pamì pøístroje zaplnìna? Proveïte zkušební nahrávku ztlaèením  "Rec" 
  tlaèítko, mluvením zprávy a uvolnìte "Rec" tlaèítko. Stisknìte tlaèítko "Play", 
  abyste slyšeli zkušební nahrávku. Pokud uslyšíte test nahrávání, pøístroj je v 
  poøádku a mùže být využit bez dalších komplikací. Pokud neslyšíte test 
  nahrávání, pøístroj nefunguje správnì. Obrate se na prodejce. Na zaèátku 
  záznamu, uslyšíte hlášení "Plná pamì": pamì Milestone 312 je plná, nebo 
  témìø plná. Odstraòte nìkterá data. 

6.3.2. Nemùžete zapisovat na SD kartu
Existují dva aspekty kontroly. Buï je SD karta plná a žádný další prostor pro data není k 
dispozici, nebo je aktivován zámek SD karty, který se nachází na její levé stranì. Plné 
pamìové karty se dají vymìnit nebo smažete nìkteré soubory. Pokud je aktivovaný 
pøepínaè zámku (nižší poloha), staèí se pohybovat smìrem nahoru (smìr kovu rozhraní), 
abychom deaktivovali ochranu karty. 

6.3.3. Nemáte pøístup ke všem úrovním navigace knih
Kdy a které navigaèní úrovnì budou k dispozici závisí na knize a na tom, jak byla 
zaznamenána. Takže pokud kniha nebyla upravována pro "skoky po stránkách", pak není 
možné, aby se pøehrávaè dostal k výkonu tohoto druhu navigace. 

6.4. Servis a podpora

6.4.1. Obecné informace
Servis a podporu dostanete v první øadì u vašeho prodejce, kde jste zakoupili Milestone 
312. Víme, že pøístroji dobøe a èasto pomohou. V pøípadì, že by mìl být vìtší problém s 
vaším prodejce, kontaktujte nás, Bones Inc, a my uvítáme váš Milestone 312 do opravy, 
nebo se postaráme o váš problém.

6.4.2. Aktualizace softwaru
Bones Inc si klade za cíl zlepšovat Milestone 312 neustále v závislosti na informacích 
našich distributorù od Vás, zákazníkù, takže Vaše pøipomínky jsou velmi vítány. 
Pokud je to možné, vaše pøání a problémy budou zaèlenìny do nových verzí firmware. 
Tyto umožòují aktualizovat software Milestone 312 a øešit problémy, nebo pøidat nové 
funkce. 
Pokud byste chtìli udìlat tuto aktualizaci na nejnovìjší firmware, máte dvì možnosti. 
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Buï kontaktujte svého prodejce, kde jste zakoupili zaøízení, bude vám aktualizovat 
Milestone 312, pokud je software neaktuální. Firmware mùžete také sami nahrát pøes 
internet, proto prosím postupujte takto. 

• Zkontrolujte firmware, který je na vaší M312: V Základním nastavení v menu najdete 
pøíslušné oznámení o verzi firmware. 

• Zkontrolujte, který je nejnovìjší dostupný firmware: Otevøete si internet a jdìte na 
"www.bones.ch". Podívejte se pod "Podpora" a vyberte si produkt "Milestone 312". Zde 
najdete nejnovìjší firmware, napøíklad 2.2. Jestliže je tato hodnota vyšší než na M312, 
stáhnìte si soubor na plochu. 

• Zkopírujte nejnovìjší firmware na externí pamì M312, pøedtím prosím Milestone 312 
pøipojte k poèítaèi. Jestliže nevíte jak, najdete to v kapitole "USB pøipojení k poèítaèi" v 
této pøíruèce. Poté zkopírujte firmware do koøenového adresáøe, pøipojeného na SD 
kartì a odhlaste svého M312 správnì z poèítaèe, jako bìžné výmìnné zaøízení. Nyní 
uslyšíte hlášení "Aktualizace softwaru probíhá. Prosím, vyèkejte 30 sekund. Poté je 
aktualizace dokonèena.

6.5. O Bones Inc.
Bones je švýcarská firma se zamìøením na výrobu pomùcek pro zrakovì postižené a 
nevidomé. Aby byl zajištìn vývoj veprospìch zákazníka, spolupracujeme s nìkolika 
organizacemi pro nevidomé, stejnì jako pøíslušnými organizacemi a jednotlivci po celém 
svìtì. Kromì výroby a nabízejí Milestone Bones má druhou dùležitou oblast, kterou je 
PAVIP. To je platforma pro zvýšení samostatnosti a mobility zrakovì postižených. Je to 
více, než skupina výrobkù. Je to end-to-end pøístup ke snižování a omezování pøekážek, 
kterým zrakovì postižení každodennì èelí. To je zpùsob, jak zvýšit dostupnost rùzných 
možností v každodenním životì. 

V PAVIP je zahrnut vývoj produktù pro koneèné uživatele, infrastruktury, se kterou 
potøebují komunikovat, jakož i školení a pomoc pro koncové uživatele. PAVIP je zkratka 
pro osobní asistenci zrakovì postiženéých. Toto se provádí prostøednictvím Švýcarské 
federace nevidomých a slabozrakých (SFB), Švýcarské národní asociace pro nevidomé 
(Snab), švýcarské knihovny pro nevidomé (SBS), Spolkového úøadu pro dopravu (FOT), 
Veøejného dopravního Orgánu Mìsta St.Gallen (VBSG) a inženýrské kanceláøe Bones 
Inc.

PAVIP obsahuje nìkolik nezávislých projektù, níže najdete tøi z nich: 

6.5.1. PAVIP Pharma
Manipulace s farmaceutickými léky obsahuje nìkteré pøekážky pro nevidomé. Problém je 
identifikovat medikamenty doma, a získat informace o pøijímání pokynù napsané na 
pøíbalovém letáku, nebo další informace, jako datum vypršení platnosti výrobku, 
nežádoucí úèinky atd. "Pharma" byl zahájen ve spolupráci s Bones Snab (Švýcarská 
národní asociace pro nevidomé), založeném na produktu Speakout. První test jednoho sta 
testovacích osob byl podstoupen, Každý obdržel Milestone se Speakout a nìkolik znaèek. 
Pomocí tohoto zaøízení získávali v lékárnì odpovídající informace v použitelné formì pro 
nevidomé. Proto testovací osoba požádala lékárníka, aby ona nebo on na etiketì 
pøípravku s RFID tagem nahrál a pak využil Speakout záznam s odpovídající hlasovou 
zprávou, obsahující nejdùležitìjší informace. 
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Napøíklad název léku, jméno nemocného, popis zpùsobu použití, nežádoucí úèinky a 
datum vypršení platnosti. Doma zkušební osoba ovìøila využití tìchto informací. Prvním 
krokem bylo skenování lékù Speakoutem a spolu s ním identifikování lékù. Dále v druhém 
kroku testovací osoba vyposlechla informace, které lékárník namluvil. Zámìrem tohoto 
experimentu byl pøínos pro nevidomé uživatele a také reakce lékárníka. 
Z obou stran jsme dostali velmi pozitivní reakce. Nevidomé pokusné osoby byly velmi 
spokojeny, a to zejména poukazem na zlepšení bezpeènosti a samostatný pøístup k 
farmaceutickým lékùm. Farmaceuti uvítali jednoduchý a rychlý proces nahrávání.

6.5.2. PAVIP Transport
PAVIP Doprava je informaèní a navigaèní systém pro nevidomé ve veøejné dopravì, který 
je založen na 312 Milestone. Následující uživatelské zkušenosti vám poskytnou jasnìjší 
pøedstavu o tom, jak PAVIP Doprava pomáhá: 

Pøijdete na autobusovou zastávku a pøinesete si Milestone 312 s modulem PAVIP. 
Zatímco dav sleduje závistivì vaše krásné elektronické zaøízení, skenujete èasový 
harmonogram a akusticky dostáváte informace, na kterém jste autobusovém nádraží, o 
linkách, které zde zastaví, když je míjíte, o rùzných bodech zájmu a mnoho dalších 
informací. Otevøete složku "autobusové linky" na M312 a vyberte èíslo øádku 7 na 
vlakové nádraží. Když autobusová linka 7 je 100 m pøed svou stanicí, dostanete akustický  
signál nebo vibrace, že váš autobus je blízko autobusové zastávky pøed vámi. Stiskem 
tlaèítka na M312 otevøete dveøe autobusu. Diskrétní akustický signál od autobusových 
dveøí vám pomùže urèit polohu a najít dveøe. Zatímco sedíte v autobuse, systém je 
pøipojen na sbìrnici, takže máte další informace na vašem M312, jako napø. která 
zastávka je vedle autobusového nádraží. Mùžete se také podívat dopøedu, a požadovat, 
aby všechny tyto zastávky vaše linka 7. hlásila. Pøejete-li si vìdìt, že pøíští stanice je vaše, 
mùžete aktivovat žádost o autobusové zastávce pøes Milestone a když to pøijde, znovu 
aktivovat akustický signál, který pomùže najít dveøe. Pokud je to nutné, systém mùže také 
poskytnout informace o designu autobusu, Nebo kde jsou ve vlaku èi v restauraci toalety. 
Když opustíte autobus, mùžete znovu skenovat èasový harmonogram. Mùžete se 
informovat o dalších autobusových spojích, nebo jen získat nìjaké informace o oblasti 
kolem vás. 

Tento systém PAVIP je dùležitým zájmem Bonesu, hlavní myšlenkou je zahájit standardní 
systém veøejné dopravy, a aby stejné informace byly k dispozici pro zrakovì postižené a 
nevidomé, jako pro vidoucí lidi. Vidíme to jako dùležitý kousek stavebnice navigace. První 
pokus tohoto rozsáhlého Projektu byl vypracován ve mìstì St.Gallen ve Švýcarsku jako 
odpovídající infrastruktura, která byla vybudována pro autobusovou sí. 
PAVIP Doprava je prvním krokem k vìtšímu "vidìní". Druhým krokem by bylo rozšíøení 
informací a navigaèních bodù na zalidnìná místa ve mìstech, což by znamenalo systém 
inteligentních bodù mimo veøejnou dopravu. Poslední krok by zahrnovala družicová 
navigace, která bude stavìt mosty mezi tìmito body a dávat úplné informace do 
informaèního a navigaèního systému. 
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6.5.3. PAVIP Audio Guide - PAG
PAVIP Audio Prùvodce pøedává informace a zkušenosti, které byly zpøístupnìny lidem se 
zrakovým postižením velmi vzdálenì, jako akusticky pøístupné pro zrakovì postižené a 
nevidomé. Audio prùvodce obsluhuje rekreaèní a kulturní nabídky a centra, jako napøíklad 
muzea, zoologické zahrady, zábavní parky, nebo výstavy umìní. 
Tento informaèní systém je založen na Milestone 312 a jeho schopnost ètení RFID. První 
instalace PAG byla postavena v muzeu pro komunikaci v Bernu, Švýcarsko. 
Tam zrakovì postižení obdrží Milestone u vchodu se spoustou pøístupných informací o 
tom, co muzeum nabízí. 
Prostøednictvím Milestone a èerných krabièek, rozmístìných po muzeu, mùže návštìvník 
èerpat informace o prostoru a výstavì. 
Prostøednictvím skenování pøes tyto krabice s Milestone pøístroj najde odpovídající 
informace o výstavovaných objektech a pøeète je pøes vestavìný reproduktor nebo pøes 
sluchátka. Napøíklad je vystavovaný objekt popsán opticky, je objasnìno historické pozadí 
a další zajímavé informace jsou akusticky pøístupné. 
Navíc mùže návštìvník skenovat produkt, který má malé integrované tlaèítko, aby byl 
identifikovatelný Milestone. 
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