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Gratulujemy zakupu Milestone 312
Milestone 312 jest bardzo porządnie wykonanym urządzeniem o maksymalnie 
zminiaturyzowanych rozmiarach. Często porównujemy go z innym charakterystycznym 
szwajcarskim produktem. I nie chodzi tu bynajmniej o czekoladę, ale o słynny scyzoryk, 
zwany nożem szwajcarskiej armii. Milestone jest mały i mobilny, wielofunkcyjny i 
niezawodny.
Milestone 312 został specjalnie zaprojektowany dla osób niewidomych i niedowidzących, 
by ludzie tacy lepiej dawali sobie radę w życiu zawodowym i prywatnym. Urządzenie 
można dostosować do własnych potrzeb. Można go przekształcić w prostą użyteczną 
pomoc do podstawowych zastosowań, albo w jeszcze lepsze, w pełni funkcjonalne, 
profesjonalne urządzenie. Zależy to od nas samych. Korzystajmy z Milestone 312 jako z 
urządzenia, które towarzyszy nam każdego dnia i doświadczajmy wcześniej niedostępnej, 
przełamującej bariery cyfrowej pomocy i rozrywki. Jeżeli zaś wszystko to nie ma dla nas 
znaczenia, to przynajmniej możemy cieszyć się szczęściem posiadania najlepiej 
wyglądającego odtwarzacza na rynku.
Zatem, gratulujemy! Kupili państwo Milestone 312 i nawet czytają państwo instrukcję! Czyli 
są państwo na najlepszej drodze, by osiągnąć nasz wspólny cel i stać się profesjonalnymi 
użytkownikami urządzenia.Na trzech kolejnych stronach znajdą państwo "Szybki Start". 
Jest to krótkie wprowadzenie, objaśniające w kilku krokach podstawy użytkowania 
urządzenia. Aby od razu przejść do "Instrukcji" proszę opuścić Szybki Start.

         www.bones.ch
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Szybki Start

Szybkie wprowadzenie do świata 

Milestone 312.
Zapoznając się z rozdziałem "Szybki Start", można sprawdzić kilka podstawowych 
zastosowań Milestone 312. Rozdział ten składa sie z kilku części. Część pierwsza opisuje 
urządzenie od zewnątrz, w tym przyciski i gniazda. Celem jest zapoznanie się z budową 
zewnętrzną, a także poleceniami i funkcją przycisków oraz gniazd w Milestone 312. W 
kolejnych częściach można zapoznać się z przykładowym korzystaniem z Milestone 312, 
oraz odtworzyć kilka przykładowych plików, które zostały fabrycznie zainstalowane w 
urządzeniu.

Przygotowanie
Zanim można będzie nieco poćwiczyć korzystanie z urządzenia Milestone 312, trzeba 
zapoznać się z nazwami poszczególnych przycisków oraz ich rozkładem.

Na przednim panelu z podstawowymi przyciskami sterującymi, znajdziemy pięć klawiszy. 
Klawisz środkowy to Odtwarzanie. Przesuńmy się teraz w dół w kierunku głośniczka. 
Kolejny przycisk ma taką samą wielkość, jak przycisk Odtwarzania, ale widnieje na nim 
wyczuwalny dotykiem krzyżyk w kształcie litery X. To przycisk Trybu – trybu pracy 
urządzenia. Trzy pozostałe przyciski są mniejsze. Jeśli skierujemy się na lewo od 
przycisku Odtwarzania, dojdziemy do strzałki w Lewo. Poznamy ją bez trudu, gdyż 





widnieje na tym klawiszu grot strzałki, skierowany właśnie w lewo. Jeśli od klawisza 
Odtwarzania przesuniemy się w prawo, dotrzemy do klawisza strzałki w Prawo. Na tym 
klawiszu także widnieje wyczuwalny dotykiem kształt grota strzałki, lecz – oczywiście – 
skierowany w prawo. Jeśli od klawisza Odtwarzania przesuniemy palec ku górze, 
natrafimy na klawisz Nagrywania. Jest to przycisk zlokalizowany najwyżej ze wszystkich 
klawiszy na przednim panelu , a można go dodatkowo rozpoznać po niewielkim, okrągłym, 
centralnym wgłębieniu.

Na górnej ściance, stanowiącej górną krawędź urządzenia, wyczujemy trzy elementy. 
Najbardziej po lewej zlokalizowany jest ostatni, szósty klawisz. Jest on niewielki i wystaje 
nieco z obudowy. Jest to klawisz Wyboru. Po środku tej ścianki urządzenia znajduje się 
podłużny otwór – to gniazdo USB. Pozwala ono na łączenie urządzenia z innymi 
urządzeniami przy pomocy dostarczonego wraz z Milestonem kabla połączeniowego. 
Milestone można połączyć z komputerem czy różnymi dodatkowymi przystawkami. 
Gniazdo to służy także do ładowania akumulatora Milestona przy pomocy jego ładowarki 
lub poprzez podłączenie go do gniazda USB komputera. Po prawej stronie znajduje się 
jeszcze jedno gniazdko, do którego możemy podłączyć zewnętrzny mikrofon.

Po przeciwnej stronie, na dolnej ściance, znajdziemy tylko jedno gniazdko – jest to 
gniazdo przyłączeniowe słuchawek. Jeśli życzymy sobie, żeby nasz Milestone nie zakłócał 
nikomu w otoczeniu spokoju, możemy do tego gniazda po prostu podłączyć zwykłe 
słuchawki.

Na prawej ściance z boku Milestona możemy wyczuć dotykiem dość długą szczelinę. 
Można w niej umieszczać zewnętrzne karty pamięci SD, co pozwala zwiększyć ilość 
dostępnego dla nas miejsca w pamięci, przeznaczonego na pliki audio z książkami czy 
muzyką.

Ładowanie akumulatora
Najpierw trzeba sprawdzić czy nasz Milestone 312 ma wystarczająco naładowany 
akumulator do przeprowadzenia pierwszych prób. W tym celu wciskamy klawisz 
Odtwarzania i czekamy kilka sekund, aż Milestone coś powie. Jeśli nie mówi, znaczy to 
najpewniej, że potrzebuje energii. Trzeba zatem wziąć znajdujący się w opakowaniu kabel 
USB i podłączyć Milestone do komputera. Jeśli nie mamy akurat możliwości skorzystania 
z podłączenia do USB komputera, możemy skorzystać z ładowarki, podłączonej do 
elektrycznego gniazdka sieciowego. Jeśli prawidłowo wykonamy któreś z tych zadań, 
Milestone podziękuje nam krótkim, niskim sygnałem dźwiękowym.
Jeśli Milestone jest jedynie uśpiony, wciskamy klawisz Odtwarzania, aby go obudzić – dla 
oszczędności energii, Milestone 312 po dziesięciu minutach bezczynności przechodzi w 
stan uśpienia. Wciśnięcie klawisza Odtwarzania spowoduje przy obudzeniu Milestona 
wypowiedzenie informacji, który moduł urządzenia jest aktywny. Aby sprawdzić stan 
naładowania akumulatora, należy wcisnąć i przytrzymać przez 1,5 sekundy przycisk 
Trybu, aby usłyszeć podawaną przez Milestone informację.

Odtwarzanie utworów muzycznych
Faktycznie, jak na razie nie stało się jeszcze nic szczególnie wstrząsającego. Zróbmy 
zatem coś bardziej interesującego. Odtworzymy teraz utwór muzyczny, który jest nagrany 
w naszym urządzeniu Milestone 312. Przy pomocy klawisza Wyboru, przechodzimy od 
jednego do drugiego modułu systemu Milestone. Wciskamy klawisz Wyboru, aż 
znajdziemy się w module Audio. Teraz wciskamy klawisz Odtwarzania.





W tym momencie powinno nastąpić odtworzenie uroczej, tradycyjnej melodii szwajcarskiej. 
Jest to popularny utwór, zatytułowany „Steiner Chilby”, skomponowany przez Josta 
Ribariego. Steinen to miejscowość w Szwajcarii, natomiast Chilby oznacza w 
szwajcarskiej odmianie niemieckiego festyn ludowy. Wybraliśmy ten tradycyjny 
szwajcarski utwór, gdyż odwołuje się on do korzeni naszego urządzenia, do miejsca, gdzie 
zostało ono stworzone i jest produkowane.
Jeśli ktoś nie może wprost nacieszyć się tym radosnym szlagierem i chciałby posłuchać go 
głośniej, wystarczy, że wciśnie klawisz Trybu i doda do niego jeszcze strzałkę w Prawo. Za 
każdym razem, gdy wraz z klawiszem Trybu wciśniemy strzałkę w Prawo, spowodujemy 
zwiększenie głośności Milestona o jeden stopień. Jeśli chcemy zmniejszyć głośność 
odtwarzania, zamiast strzałki w Prawo w zestawieniu z klawiszem Trybu, wciskamy 
strzałkę w Lewo.
Wciśnięcie klawisza Odtwarzania spowoduje wstrzymanie odtwarzania utworu, a ponowne 
wciśnięcie tego klawisza sprawi, że odtwarzanie utworu zostanie wznowione. Jeśli 
znajdujemy się gdzieś wśród ludzi – powiedzmy – w autobusie i nie mamy ochoty dzielić 
się ze współpasażerami swymi wyrafinowanymi gustami muzycznymi, możemy podłączyć 
słuchawki, a głośnik umilknie natychmiast.
Urządzenie Milestone wyposażone jest we wszystkie standardowe funkcje typowego 
odtwarzacza muzyki. Można przeskakiwać od jednej ścieżki do drugiej, używając do tego 
celu strzałek w Lewo i w prawo, a przytrzymując dłużej właściwą strzałkę możemy także 
szybko przewijać utwór do przodu bądź wstecz. Jeśli będąc w głównym folderze Audio 
wciśniemy strzałkę w Prawo, znajdziemy się na fabrycznie zainstalowanym pliku 
tekstowym. jest to krótka próbka tego, jak brzmi Milestone 312, gdy przekształca on tekst 
na mowę syntetyczną. Klawisz Odtwarzania rozpocznie czytanie tekstu przy pomocy 
syntetycznej mowy.

Pozostałe funkcje odtwarzania i ich komendy znajdziemy w zasadniczej Instrukcji Obsługi.

Nagraj notatkę
Inną bardzo przydatną funkcją Milestone 312 jest możliwość sporządzania nagrań 
głosowych. Tak więc, jeśli chcemy spisać sobie własnym głosem listę zakupów albo 
szybko nagrać numer telefonu, który właśnie dostaliśmy w barze - użyjmy do tego 
Milestone 312. A może jesteś potencjalnym kandydatem na kolejnego idola muzyki Pop. 
Nie wahaj się i wykonaj swój własny hit na M312, który bezpośrednio tworzy pliki MP3 
wedle Twojego życzenia.
W celu nagrania głosu musimy znajdować się w module Audio, który można wybrać za 
pomocą klawisza Wyboru. Jeśli wykonałeś poprzedni przykład z odtwarzaniem utworu 
muzycznego, powinieneś teraz znajdować się w module Audio.
Tak więc weźmy, dla przykładu, spotkanie w barze. Urocza kobieta czy przemiły 
mężczyzna obok Ciebie podaje swój numer telefonu. Aby nagrać notatkę głosową 
przytrzymaj wciśnięty przycisk klawisz Nagrywania i gdy usłyszysz krótkie kliknięcie, 
możesz zarejestrować numer telefonu. Po zakończeniu nagrywania, puść klawisz 
Nagrywania, a Twoja notatka z numerem zostanie zapisana w Milestone 312.

Poza możliwością tworzenia krótkich nagrań przy pomocy samego klawisza Nagrywania, 
możesz użyć funkcji nagrywania ciągłego korzystając z następującej komendy 
klawiszowej. Naciśnij ponownie klawisz Nagrywania i dodatkowo klawisz Odtwarzania. 
Milestone zasygnalizuje rozpoczęcie ciągłego nagrywania za pomocą sekwencji dźwięków 
"niski-wysoki". Nagrywanie trwa do chwili ponownego naciśnięcia klawisza Nagrywania. 





Przy wyłączaniu nagrywania, Milestone 312 wygeneruje odwrotną sekwencję dźwięków 
"wysoki-niski".

Załóżmy teraz, że jesteś w domu i chciałbyś zadzwonić do osoby, z którą właśnie  
zaprzyjaźniłeś się w barze. Znów potrzebny Ci numer telefonu. W tym celu wejdź w moduł 
Audio. Naciśnij klawisz Odtwarzania. Jeżeli znajduje się tam więcej niż jedna notatka, 
możesz za pomocą strzałek przeskakiwać do przodu i do tyłu, aż znajdziesz potrzebny 
numer telefonu.

A więc, jeśli wszystko poszło dobrze, możesz umówić się na randkę.

Odtwarzanie książki
Specyficzną cechą książek, na przykład tych, przygotowanych w formacie DAISY, jest 
zapewnienie przez DAISY rozbudowanych możliwości nawigacji w tekście w porównaniu z 
typowymi książkami mówionymi.
Powiedzmy, że mamy do dyspozycji kartę SD, na której zarejestrowana jest książka 
DAISY.
Aby zacząć słuchać książki, nagranej w formacie DAISY, wciskamy klawisz Wyboru, póki 
nie przejdziemy do modułu Książki.
Jeśli teraz wciśniemy Odtwarzanie, rozpocznie się odtwarzanie naszej książki DAISY. Aby 
wstrzymać chwilowo odtwarzanie książki, musimy ponownie wcisnąć klawisz Odtwarzania.
Możemy poruszać się w tekście książki, korzystając z wielu różnych poziomów nawigacji. 
Zmiana poziomu nawigacji jest możliwa nawet wówczas, gdy nie mamy nagranej żadnej 
książki. Klawisze Nagrywanie i Tryb pozwalają przełączać się pomiędzy poszczególnymi 
trybami nawigacji w tekście. Zatrzymajmy się na poziomie Zdania. Teraz możemy 
skorzystać z klawiszy strzałek, aby przemieszczać się po tekście książki od jednego do 
drugiego zdania – do przodu i wstecz.

Blokada klawiatury
Jeśli urządzenie nie reaguje w żaden sposób na nasze próby skłonienia go do współpracy, 
może to oznaczać, że włączona jest blokada klawiatury. Aby klawiaturę zablokować i 
odblokować ponownie, przytrzymujemy wciśnięty klawisz Tryb i dodatkowo wciskamy 
klawisz Nagrywanie. Milestone 312 wypowie odpowiedni komunikat – będzie to albo 
„Klawiatura zablokowana”, albo „Klawiatura aktywna”, zależnie od statusu urządzenia. 
Inaczej mówiąc, wciśnięcie równocześnie klawiszy Tryb i Nagrywanie, naprzemian blokuje 
i odblokowuje klawiaturę. Wypróbujmy to kilkakrotnie, aby się z tą funkcją oswoić. 
Korzystamy z niej, gdy wkładamy Milestone 312 do torby czy w jakiejkolwiek innej sytuacji, 
gdy chcemy, żeby nie dało się wciskać klawiszy.

Była to krótka podróż po zastosowaniach Milestone 312. 
Gratulujemy! Jesteś teraz pół profesjonalnym użytkownikiem Milestone 312! Ale nie 
zapominaj, że żyjesz i uczysz się. . I nawet jeśli nie wszystko działało tak jak powinno, nie 
denerwuj się - w końcu człowiek najlepiej uczy się na błędach. W obszernej "Instrukcji" 
poznasz Milestone 312 znacznie bardziej szczegółowo.

Powodzenia!





Instrukcja Obsługi
Szczegółowe wprowadzenie

w świat Milestone 312.

Dzięki przeczytaniu zasadniczej instrukcji poznasz i zrozumiesz Milestone 312. Ale nie 
oszukujmy się: prawie nikt nie czyta całych instrukcji. Więc jeśli chcesz przejść tylko przez 
krótkie wprowadzenie, wtedy "Szybki Start" jest dobrym początkiem. "Szybki Start" 
znajduje się na początku tej książeczki. Użytkownicy, którzy chcą poznać działanie 
Milestone dokładniej, powinni przeczytać ten dokument.
Instrukcja zawiera kilka opisów graficznych przeznaczonych dla widzących przyjaciół 
użytkowników, którzy pomagają w trakcie nauki obsługi Milestone 312. Ale nie martw się, 
te grafiki nie są niezbędne by zrozumieć produkt, są one tylko dodatkową pomocą.
Jeżeli szukasz instrukcji w innych językach albo nowszych wersji instrukcji, zajrzyj na 
naszą stronę internetową "www.bones.ch". Oczywiście znajdziesz tam również kolorową 
kopię niniejszej instrukcji. Instrukcja ta znajduje się również w wewnętrznej pamięci 
Twojego Milestone 312.

Teraz pozostaje nam życzyć Ci miłego zapoznawania się z obsługą Twojego nowego 
Milestone 312.
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1. Omówienie produktu

W tym rozdziale otrzymasz zarys tego, co Milestone 312 (M312) jest w stanie zrobić. 
Dowiesz się, jakie umiejętności M312 są dostępne w standardowej wersji, a jakie 
dodatkowe możliwości zyskasz przystosowując urządzenie do własnych potrzeb. Co 
więcej, znajdziesz listę zawierającą główne unowocześnienia, które powstały od czasu 
poprzednika Milestone 311. Powinno to zwłaszcza zainteresować osoby posiadające 
dotychczas starego, dobrego Milestone 311. Na koniec znajdziesz krótką listę, dzięki której 
będziesz mógł sprawdzić, czy wszystkie komponenty zostały zamieszczone w przesyłce.

1.1. Co potrafi Milestone 312?
Milestone 312 to wielofunkcyjne urządzenie, które można dostosować do własnych 
potrzeb. Już pakiet początkowy gwarantuje wysoką funkcjonalność. Ponadto dostępne są 
dodatkowe aplikacje, które mogą być aktywowane w M312.
Poniższa lista pokazuje, co potrafi Milestone 312 w wersji podstawowej. Druga lista 
przedstawia dodatkowe oprogramowanie, jakim można uaktualnić M312, dostosowując 
urządzenie do własnych potrzeb; oprogramowanie to aktywuje się u sprzedawcy. 
Natomiast trzecia lista zawiera dodatkowy sprzęt, czyli ekskluzywne dodatkowe 
urządzenia dla M312.  
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1.1.1. Podstawowe aplikacje
Poniższa lista zawiera moduły (aplikacje) oraz ich funkcje, które są dostępne przy zakupie 
podstawowej wersji Milestone 312.

Moduł Opis

Audio Odtwarzacz Muzyki: Dzięki wysokiej jakości odtwarzania, moduł ten 
przeznaczony jest do optymalnego korzystania z muzyki. Nie musisz 
martwić się formatem muzyki, ponieważ Milestone 312 odtwarza je 
wszystkie. Mogą to być MP3, AAC, WMA, WAV lub nawet inne formaty. 
Tak więc nie musisz martwić się formatem Twoich plików i tracić czasu 
na ich konwertowanie. 

Dyktafon: Profesjonalne i czyste nagrywanie dźwięku to specjalność 
Milestone. Nawet w głośnym otoczeniu takim jak pociąg czy samolot, 
nagrywanie jest bezbłędne. Dzięki wbudowanemu wyraźnemu i 
mocnemu głośnikowi otrzymasz jedyne w swoim rodzaju odtwarzanie.
Poza możliwością korzystania z mikrofonu wewnętrznego, możemy 
używać także mikrofonu zewnętrznego, pozwalającego na realizowanie 
wysokiej jakości nagrań stereofonicznych.

Syntezator Mowy: Moduł ten pozwala na odczytywanie plików 
tekstowych w formacie .txt. Użytkownik ma tu do dyspozycji różne języki 
i głosy syntetyczne.

Audio pozwala na odtwarzanie wszystkich plików na różnych poziomach 
tempa. Przechowywanie plików i zarządzanie nimi odbywa się w trzech 
nawigacyjnych folderach, tak jak na komputerze. 

Książki Moduł “Książki” obejmuje odtwarzacz DAISY do słuchania książek 
mówionych. Ponadto moduł Książki jest kompatybilny z nowym wysokiej 
jakości formatem .ogg organizacji audible.com. Tempo odtwarzania 
można zmieniać.

Budzik 
(Alarm)

Budzik to łatwy w użyciu moduł budzika, wyposażony w niezbędne 
możliwości dokonywania ustawień. Dodatkowo można tu uzyskać 
informację o aktualnym czasie i dacie.

Niezależnie od wybranego modułu, Milestone 312 umożliwia w każdej chwili przejście do 
menu z usługą informacyjną, gdzie można dowiedzieć się, między innymi, o stanie 
naładowania akumulatora, dostępnej pamięci na karcie, itp. Poza funkcją informacyjną, 
menu to jest miejscem, w którym możemy dokonywać wszelkich ustawień i korzystać z 
funkcji specjalnych.
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1.1.2. Oprogramowanie dodatkowe
Dla klientów bardziej wymagających technicznie przygotowaliśmy dodatkowe 
oprogramowanie, które można aktywować w Milestone 312. Dzięki następującym 
dodatkom możesz stworzyć pomoc, która będzie odpowiadać Twoim potrzebom i 
wymaganiom.

Moduł Opis

Speakout Speakout to zintegrowany czytnik, rozpoznający etykiety RFID. Przy 
jego pomocy można oznaczać różne przedmioty (płyty CD, leki, ubrania) 
korzystając z różnego rodzaju etykiet. Speakout potrafi te etykiety 
rozpoznawać. Dla każdego opatrzonego etykietą przedmiotu można 
nagrać informację głosową. Następnym razem wystarczy przeskanować 
dany przedmiot, a Speakout odtworzy nagraną informację. W ten 
sposób można oznaczać nawet skomplikowane przedmioty, podając 
rozbudowaną informację.

Radio Radio to tuner FM, łączący w sobie automatyczne wyszukiwanie 
kanałów, zapisywanie programów, bezpośrednie wprowadzanie 
częstotliwości oraz nagrywanie z radia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowego oprogramowania, skontaktuj się ze 
sprzedawcą.

1.1.3. Dodatkowy sprzęt (urządzenia dodatkowe)
Nasze urządzenia dodatkowe pozwalają na korzystanie z aplikacji, które są dostępne w 
oddzielnych urządzeniach. Urządzenia dodatkowe są specjalnie zaprojektowane dla 
Milestone 312 oraz zgodnie z jego wyglądem. Wystarczy, że podłączysz urządzenie 
dodatkowe na górnej ściance Milestone i możesz korzystać z nowych aplikacji. Dzięki 
takim rozszerzeniom łączysz kilka urządzeń w jedno.

Przykładem dodatku, jaki pojawi się w roku 2009, jest FAME. Dzięki temu urządzeniu do 
optycznego rozpoznawania kolorów będziesz mógł, na przykład, rozpoznać, jakiego koloru 
są ubrania w szafie i odpowiednio je dopasować. Poza rozpoznawaniem i porównywaniem 
kolorów, FAME potrafi wykrywać wzory na powierzchni i rozróżniać jasność. Tak więc 
będziesz mógł, na przykład, sprawdzić, czy światło w pokoju jest włączone, czy nie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych dodatków, skontaktuj się ze sprzedawcą 
lub odwiedź stronę "www.bones.ch".
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1.2. Co nowego od czasu Milestone 311
Mimo, iż Milestone 312 wygląda całkiem podobnie do swojego poprzednika - Milestone 
311, jest to zupełnie nowe urządzenie. Takie właśnie wrażenie można odnieść czytając 
listę z podpunktu A tego rozdziału, przedstawiającą moduły Milestone 312.

Oto lista nowości:

• Syntezator Mowy
• Regulacja prędkości czytania
• Zintegrowany czytnik RFID
• USB 2.0 Hi-Speed
• 1GB pamięci wewnętrznej
• Kompatybilność z Audible.com
• Kompatybilność z AAC, WMA, WAV itd.
• Radio
• Obsługa daty i zegara
• Nowa obudowa - czarne wykończenie ze srebrną klawiaturą

1.3. Zawartość opakowania
Proszę otworzyć opakowanie urządzenia Milestone i sprawdzić, co znajduje się wewnątrz. 
W pudełku powinny znajdować się przynajmniej następujące elementy:

• Zasadnicze urządzenie Milestone 
312

• Kabel szybkiej transmisji USB 2.0
• Smycz na szyję
• Obudowa

• Karta pamięci SD 
• Ładowarka
• Podręcznik
• Próbki etykiet RFID do modułu 

Speakout

Jeśli w opakowaniu brakuje któregoś z wymienionych przedmiotów, proszę skontaktować 
się ze sprzedawcą.



4/42



2. Obudowa M312

W rozdziale tym przyjrzymy się Milestone 312 od zewnątrz, a także poznamy wszystkie 
przyciski i gniazda oraz inne wyczuwalne miejsca na obudowie. Jeśli czytałeś już "Szybki 
Start", możesz pominąć ten krok.

2.1. Rozplanowanie wizualne

2.2. Opis rozplanowania

2.2.1. Poznajemy panel sterowania
Otwórz opakowanie Milestone 312, wyjmij fabrycznie nowe, lekkie jak piórko urządzenie i 
połóż je na dłoni. Przejedź palcem po panelu sterowania, aby odnaleźć przyciski, gniazda 
itd. W przypadku, gdy jesteś doświadczonym użytkownikiem naszego poprzedniego 
modelu, Milestone 311, chcemy Ci przede wszystkim pogratulować, a także pozostawić Ci 
decyzję, czy chcesz pominąć ten krok, czy nie. Zewnętrzne rozłożenie uległo tylko 
drobnym zmianom. Rozłożenie przycisków i umieszczenie głośnika oraz wejście na kartę 
SD nie uległo zmianie, czyli pozostało tak samo dobre, jak dotychczas.
Na panelu sterowania znajduje się 5 przycisków. Zlokalizujemy i nazwiemy je teraz. 
Postaraj się zapamiętać nazwy przycisków, ponieważ będą one często używane w tej 
instrukcji. 
Przejdźmy więc do przycisków znajdujących się na panelu sterowania. Znajduje się tam 
jeden duży przycisk położony centralnie oraz 4 przyciski rozmieszczone dookoła i 
tworzące krzyżyk. Przycisk środkowy można rozpoznać nie tylko dzięki jego centralnemu 
położeniu, ale również dzięki temu, że jako jedyny ma gładką powierzchnię, bez żadnego 
oznaczenia. Ten środkowy przycisk nazywa się klawisz Odtwarzania. Teraz zajmijmy się 
przyciskami otaczającymi klawisz Odtwarzania. W tym celu przesuwamy palec w dół. 
Kolejny przycisk jest wielkości klawisza Odtwarzania i posiada wyczuwalny znak X. 
Nazywa się klawisz Trybu i jest umieszczony najniżej. Przesuwając palec jeszcze niżej, 



5/42



wyczujesz malutkie otworki głośnika. Pozostańmy jednak przy przyciskach. Kolejne trzy 
przyciski są jeszcze mniejsze. Jeśli przesuniesz palec z klawisza Odtwarzania w lewą 
stronę, dojdziesz do strzałki w Lewo. Poznasz go po tym, że na przycisku znajduje się grot 
strzałki, który zwrócony jest w lewą stronę. strzałka w Lewo ma odpowiednik, który 
znajduję się po przeciwnej stronie. A zatem idąc od klawisza Odtwarzania w prawo, trafia 
się na przycisk zwany strzałką w Prawo. Na tym przycisku również znajduje się grot 
strzałki, tyle że zwrócony w prawą stronę, a więc przeciwnie do strzałki w Lewo. Na koniec 
pozostał nam jeszcze tylko jeden przycisk. Przesuwając palec w górę od klawisza 
Odtwarzania, znajdziesz klawisz Nagrywania. Znajduje się on najwyżej ze wszystkich 
pięciu przycisków i charakteryzuje się tym, że po środku ma okrągłe wgłębienie.
Teraz znasz już wszystkie przyciski oraz ich nazwy. Znajduje się tu również wspomniany 
uprzednio wysokiej jakości głośnik, umieszczony w dolnej części urządzenia. A w górnym 
lewym rogu - małe, czerwone światełko.

2.2.2. Poznajemy górną ściankę
Na górnej ściance urządzenia możemy wyczuć dotykiem trzy elementy. Zaczynając od 
lewej, znajdziemy ostatni, szósty przycisk. Jest on mniejszy od pozostałych klawiszy i 
wystaje nieco z obudowy. Jest to przycisk Wyboru. Będziemy z niego korzystali często. Na 
środku znajdziemy podłużny otwór – gniazdo USB. Do gniazda tego podłączamy 
dostarczony wraz z Milestonem kabel USB, co umożliwia połączenie urządzenia z 
komputerem czy dodatkowymi urządzeniami zewnętrznymi. Gniazdo to służy także do 
ładowania akumulatora Milestona przy pomocy ładowarki lub poprzez podłączenie do 
komputera. Po prawej stronie znajduje się jeszcze jedno gniazdko, do którego możemy 
podłączyć zewnętrzny mikrofon.

2.2.3. Poznajemy dolną ściankę
Na dolnej ściance znajduje się tylko jedno gniazdo. Jest ono przeznaczone dla słuchawek. 
Jeśli chcesz, aby Milestone 312 nie wydawał głośnych dźwięków, wystarczy, że 
podłączysz standardowe słuchawki.

2.2.4. Poznajemy prawy dłuższy bok urządzenia
Na prawym dłuższym boku znajduje się długi port, który możesz wyczuć przy pomocy 
kciuka. Tutaj możesz podłączyć kartę pamięci SD i zwiększyć pamięć M312 lub słuchać 
książek audio i plików muzycznych, które są przechowywane na takich nośnikach. 
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2.3. Korzystanie z portów
Poniższe opisy przedstawiają bardziej szczegółowo fizyczne możliwości połączeń, jakie 
oferują porty w M312.

2.3.1. Ładowanie baterii
Milestone 312 wyposażony jest w litowo-polimerowy akumulator o dużej mocy, co 
zapewnia czas odtwarzania lub nagrywania przez ponad 12 godzin. Ale nawet najlepszy 
akumulator trzeba czasami naładować. Można to zrobić na dwa sposoby:

• Można użyć dołączonego kabla USB i podłączyć Milestone 312 do komputera. W takim 
wypadku mniejszą końcówkę kabla USB podłącza się do portu USB na środku górnej 
ścianki M312. Natomiast większą końcówkę kabla USB podłącza się do komputera.

• Można także skorzystać z drugiej możliwości, czyli z ładowarki, którą podłącza się do 
gniazdka elektrycznego.  

Jeżeli podłączysz ją prawidłowo, Milestone 312 da Ci znać, wydając niski sygnał 
dźwiękowy, a dioda na panelu sterowania będzie migać w 3 sekundowym cyklu. 
Maksymalny czas ładowania to 5 godzin. Aby upewnić się, czy M312 jest w pełni 
naładowany, można sprawdzić poziom naładowania baterii, korzystając z menu "Serwis 
Informacyjny". Milestone 312 powiadomi Cię, poza innymi informacjami, o poziomie 
naładowania baterii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale "Serwis 
Informacyjny" niniejszej instrukcji.

Uwaga! Jeżeli masz problem z użyciem tej usługi, upewnij się, że M312 jest włączony, 
klawiatura odblokowana, a poziom głośności wystarczająco wysoki.

2.3.2. Używanie słuchawek
Jeżeli nie chcesz słuchać Milestone 312 przez głośnik, podłącz jakiekolwiek słuchawki 
wyposażone w standardowe wejście 3,5 mm. Wówczas dźwięk przełączy się z głośnika na 
słuchawki.

2.3.3. Połączenie USB z komputerem
Milestone 312 można podłączyć do komputera w celu wysyłania i pobierania plików, takich 
jak książki DAISY, pliki muzyczne, notatki głosowe, pliki tekstowe i wiele innych. Szybki 
port USB 2.0 Hi-Speed zapewnia szybki transfer, również dużej ilości danych. USB 2.0 Hi-
Speed jest nawet szybszy niż często spotykany USB 2.0 Full-Speed. Połączenie z 
komputerem może się także przydać do stworzenia swojej własnej struktury folderów w 
pamięci wewnętrznej lub na podłączonej karcie pamięci SD. Połączenie z komputerem 
może być wykorzystane również w celu naładowania baterii. Więcej informacji na ten 
temat znajduje się w rozdziale "Ładowanie baterii". 
Do łączenia Milestone 312 z komputerem używaj załączonego kabla USB 2.0 Hi-Speed. 
Mniejszą końcówkę kabla USB podłącz do portu USB, znajdującego się na środku górnej 
ścianki Milestone. Większą końcówkę podłącz do portu USB komputera. Połączenie z 
komputerem sygnalizowane jest komunikatem "USB podłączony".
Aby uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania oraz możliwości współpracy z 
komputerem, zapoznaj się z rozdziałem "Zarządzanie danymi przez komputer".
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2.3.4. Mikrofon zewnętrzny z wykorzystaniem gniazda wejściowego 
mikrofonu Mic in

Poza możliwością nagrywania z wykorzystaniem wbudowanego mikrofonu, mamy 
możliwość podłączenia mikrofonu zewnętrznego. W tym celu korzystamy z gniazdka, 
zlokalizowanego po prawej stronie na górnej krawędzi urządzenia. Możliwe jest 
podłączanie mikrofonów, wyposażonych we wtyczkę 3,5 mm typu jack.

Uwaga! Uwaga dla posiadaczy najwcześniejszych modeli Milestone 312 o numerach 
seryjnych, zaczynających się od 1, np., 134007 – w tych modelach gniazdo to nie 
obsługuje zewnętrznych mikrofonów. O rozwiązania alternatywne proszę pytać 
sprzedawcę lub zajrzeć na stronę www.bones.ch, aby uzyskać więcej informacji na ten 
temat.

2.3.5. Karta pamięci SD
Na prawym dłuższym boku Milestone 312 posiada podłużny port, w którym można 
umieścić kartę pamięci. Jest to tzw. karta pamięci SD. SD to skrót od "Secure Digital, 
będący światowym standardem kart pamięci. Takie karty dostępne są w sklepach 
elektronicznych. Mogą one mieć różną pojemność. Na rynku obecnych jest wiele rozmaitej 
jakości kart SD. My polecamy karty SD firm: SanDisk, Kingston, Transcend i Toshiba.
Aby podłączyć kartę, włóż ją do otworu i przyciśnij nie używając siły. Aby wyjąć kartę, po 
prostu delikatnie ją naciśnij, a ona wypnie się z zamocowania. 
Używając karty SD, możesz znacznie zwiększyć ilość dostępnej pamięci. Ponadto 
dysponujesz nośnikiem, który możesz pożyczać przyjaciołom i dzielić się danymi, np. 
notatkami głosowymi, plikami muzycznymi, książkami audio itd.
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3. Ogólna obsługa urządzenia 

(strona wewnętrzna)
Po przeczytaniu tego rozdziału nauczysz się ogólnej obsługi Milestone 312. Poznasz 
podstawowe funkcje i komendy, których używa się niezależnie od wybranych modułów. 
Ponadto dowiesz się, jak obsługiwać Milestone 312 przez komputer. Warto więc poświęcić 
nieco czasu na zapoznanie się z tak ważnym rozdziałem.

3.1. Funkcje ogólne
Znajomość większości spośród niżej opisanych funkcji jest niezbędna podczas 
każdorazowego użycia M312. Są tu zawarte podstawowe informacje, np. jak włączyć 
M312 lub jak ustawiać głośność.

3.1.1. Włączanie/wyłączanie trybu uśpienia
Milestone 312 nie posiada oddzielnego wyłącznika. Po 10 minutach braku aktywności ze 
strony użytkownika, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb uśpienia. Funkcja ta 
została wprowadzona w celu oszczędzania energii akumulatora w przypadku, gdy 
urządzenie nie jest podłączone do gniazdka elektrycznego lub do komputera. Milestone 
312 powróci do stanu aktywności po naciśnięciu środkowego przycisku klawisz 
Odtwarzania.

Uwaga! Jeżeli Milestone nie obudzi się po wciśnięciu któregoś z przycisków, to mogą 
zaistnieć trzy powody: Albo zablokowana klawiatura, albo wyciszony głos, albo 
rozładowana bateria. Z tymi trzema problemami można sobie poradzić, korzystając z 
odpowiednich wyjaśnień zawartych w niniejszej instrukcji.

3.1.2. Blokowanie klawiatury
Jeżeli jesteś w podróży i chcesz włożyć Milestone do torby lub kieszeni, albo jeżeli Twoje 
dzieci uwielbiają naciskać przyciski, możesz zablokować klawiaturę w celu uniknięcia 
niepożądanych zmian. Aby zablokować klawiaturę, naciśnij i przytrzymaj klawisz Trybu, 
jednocześnie naciskając klawisz Nagrywania. Wszystkie funkcje urządzenia będą odtąd 
zablokowane. Wypowiedziany zostanie komunikat "klawiatura zablokowana". Aby 
odblokować klawiaturę, ponownie naciśnij kombinację tych samych przycisków. 
Potwierdzeniem wykonania operacji będzie komunikat "Klawiatura aktywna".

Uwaga! W razie trudności z odblokowaniem klawiatury, prosimy zwrócić uwagę na 
kolejnośćnaciskanych przycisków. Ważne jest, aby zacząć od klawisza Trybu. Należy więc 
nacisnąć i przytrzymać klawisz Trybu, po czym wcisnąć klawisz Nagrywania i puścić oba 
przyciski.

Uwaga! W celu oszczędzania energii, Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb 
uśpienia po dziesięciu minutach braku aktywności ze strony użytkownika. Milestone 312 
powróci do stanu aktywności po naciśnięciu środkowego przycisku klawisz Odtwarzania.
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3.1.3. Ustawianie głośności
Aby zagłuszyć dzwonki komórek tłumu młodzieży, czekającego wraz z tobą na autobus, 
można skorzystać z kilku poziomów głośności odtwarzania i całkiem niezłego głośniczka 
jak na tak niewielkie urządzenie. Aby zwiększyć głośność, należy przytrzymać klawisz Tryb  
i równocześnie wciskać strzałkę w Prawo. Aby głośność zmniejszyć, należy wraz z 
klawiszem Trybu wciskać strzałkę w Lewo. Za każdym wciśnięciem strzałki w Prawo lub w 
lewo poziom głośności zmienia się o jeden stopień. Mamy do dyspozycji 16 poziomów 
głośności. Jeśli zmieniamy głośność podczas odtwarzania, nie jest wypowiadany 
komunikat informacyjny o zmianie, słyszymy po prostu, jak głośność wzrasta lub 
zmniejsza się. Jeśli głośność ustawiamy podczas pauzy, Milestone 312 będzie mówił 
„głośniej” lub „ciszej”, informując nas przy okazji o aktualnym poziomie głośności. 
Osiągnięcie maksimum bądź minimum głośności w czasie pauzy wskazywane jest krótkim 
sygnałem dźwiękowym.

3.1.4. Ustawianie szybkości odtwarzania
Milestone 312 pozwala na zwiększanie i zmniejszanie szybkości odtwarzania. W tym celu 
podczas odtwarzania korzystamy z komendy, złożonej z klawisza Wyboru i odpowiedniej 
strzałki. Jeśli więc słuchamy odtwarzania z normalną szybkością i wciśniemy Wybór plus 
strzałka w Prawo, spowodujemy zwiększenie szybkości odczytu o jeden poziom, kolejne 
wciśnięcie tej komendy zwiększy szybkość odtwarzania o kolejny poziom, itd. Aby 
zmniejszyć szybkość odtwarzania, wciskamy Wybór plus strzałka w Lewo. Każdorazowo 
szybkość odtwarzania zmienia się o 10 procent. Szybkość odtwarzania można zmieniać w 
zakresie od 50 procent (połowa normalnej szybkości) do 200 procent (podwójna szybkość 
normalna).

3.1.5. Wybór modułu
Klawisz Wyboru pozwala przemieszczać się między modułami, jakie 
dostępne są w Milestone 312. Jeśli będąc w Menu naciśniesz klawisz 
Wyboru, powrócisz do modułów, z którego wchodziłeś do Menu. 
Podstawowa wersja M312 zawiera moduły: "Audio", "Książki" i "Alarm". 
Zależnie od potrzeb użytkownika, Milestone 312 może zostać 
uzupełnione o moduły dodatkowe. Jeśli chcesz przeczytać więcej na 
temat dodatkowych modułów, przejdź do rozdziału "Moduły dodatkowe" 
niniejszej instrukcji. Nazwa wybranego modułu jest wypowiadana przez 
Milestone. Wybrany moduł, aktywny folder i aktywna notatka zostaje 
zapamiętana, gdy urządzenie przechodzi w tryb uśpienia. Po ponownym 
uruchomieniu, urządzenie powraca do tej samej aplikacji, folderu czy 
notatki, w której znajdowało się przed przejściem w tryb uśpienia.

3.1.6. Menu
W Menu możemy uzyskać więcej informacji i możemy dokonywać określonych ustawień. 
Menu stanowi ważne narzędzie dla profesjonalnego użytkownika, pozwalając na pełne 
wykorzystanie funkcjonalności urządzenia Milestone 312. W Menu znajdziemy bardzo 
wiele funkcji. Aby uniknąć tysięcy skrótów, których nie sposób nauczyć się na pamięć, 
Menu zorganizowane jest w postaci listy, po której możemy się przemieszczać i wybierać 
żądane ustawienia i funkcje.
Aby wejść do Menu, wciskamy klawisz Tryb na co najmniej 1,5 sekundy. Zostaje podana 
informacja właściwa dla aktualnego kontekstu. Jest to Serwis informacyjny. Stanowi on 
pierwszą z zakładek Menu, a każda z zakładek ma podpunkty.
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Do kolejnej zakładki Menu przechodzimy strzałką w Prawo, do poprzedniej – strzałką w 
Lewo, czyli jak gdyby poziomo. Nawigacja w menu nie jest skomplikowana, wystarczy 
wyobrazić sobie cztery przyciski wokół klawisza Odtwarzania jako strzałki kierunkowe. 
Klawiszem Nagrywania przenosimy się na kolejny punkt Menu w górę, klawiszem Tryb 
schodzimy w Menu w dół. W ramach poszczególnych elementów Menu również 
poruszamy się poziomo klawiszami strzałek. Klawisz Odtwarzania pełni rolę Entera – 
uruchamia konkretne funkcje. Jeśli w danej pozycji ustawień mamy kilka możliwości do 
wyboru, możemy przechodzić od jednej do drugiej przy pomocy strzałek. Nie ma 
konieczności zatwierdzania wyboru klawiszem Odtwarzania. Ostatnie ustawienie jest 
zapamiętywane automatycznie. Aby w dowolnym momencie wyjść z Menu, należy wcisnąć 
klawisz Wyboru.

3.1.6.1. Serwis Informacyjny
Jak wskazuje sama nazwa, znajdziemy na tej zakładce różne informacje. W tym miejscu 
nie można dokonywać żadnych ustawień, otrzymujemy jedynie dane o poszczególnych 
ustawieniach. Poniżej podajemy kilka kategorii informacji, jakie można tu uzyskać.
Jeśli chcemy powtórzyć jakiś komunikat, wciskamy Nagrywanie, aby przejść w górę, a 
następnie Tryb, aby ponownie zejść w dół. Aby po usłyszeniu informacji opuścić Menu, 
wystarczy wcisnąć Wybór.

Krótki przegląd niektórych kategorii informacji:

Moduł: Pierwsza dostępna informacja to nazwa aktualnie wybranego 
modułu, na przykład Audio
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Bieżący plik: Usłyszymy pełną nazwę pliku, odczytaną przez mowę syntetyczną
Bieżący folder: Milestone 312 powie nam, jaki folder jest aktualnie wybrany oraz w 

której pamięci jest on zlokalizowany, na przykład „pamięć 
zewnętrzna, folder Muzyka”.

Stan pamięci: Milestone 312 informuje nas o całkowitej pojemności pamięci oraz o 
tym, jaka część aktywnej pamięci pozostaje do naszej dyspozycji, na 
przykład „8 GB, dostępne 30 procent”.

Stan akumulatora: Ostatnią dostępną informacją jest zawsze stan akumulatora. 
Podawany jest on jako jeden z czterech poziomów:

1. "Bateria całkowicie naładowana"
2. "Bateria naładowana"
3. "Zalecane naładowanie baterii"
4. "Konieczne naładowanie baterii"

Poziom trzeci (czyli komunikat "Zalecane naładowanie baterii"_ 
oznacza, że do dyspozycji pozostało około 40% dostępnej 
pojemności baterii. Kiedy stan baterii osiąga czwarty poziom 
("Konieczne naładowanie baterii"), nagrywanie jest niewskazane w 
celu ochrony zapisanych w pamięci notatek. Odtwarzanie jest 
jeszcze możliwe, a nagrane notatki zabezpieczone. W celu 
poinformowania użytkownika o konieczności naładowania baterii, po 
każdej odtworzonej notatce pojawiają się cztery bardzo krótkie, 
niskie sygnały dźwiękowe. Jeśli czwarty poziom naładowania baterii 
zostanie osiągnięty w trakcie nagrywania, urządzenie automatycznie 
przerwie nagrywanie i poinformuje o stanie baterii. Przeprowadzane 
nagranie jest poprawnie zapisane do momentu, w którym 
wyemitowane zostały sygnały dźwiękowe informujące o stanie 
baterii. Jeżeli potrzebujesz informacji w jaki sposób ładować 
Milestone 312 przejdź do rozdziału "Ładowanie baterii". 
Wbudowana bateria wielokrotnego ładowania, o dużej pojemności, 
pozwala na korzystanie z urządzenia przez ok. 12 godzin przy w 
pełni naładowanej baterii. Dotyczy to nagrywania z wewnętrznego 
mikrofonu oraz odtwarzania przez słuchawki. Różne funkcje 
urządzenia zużywają różne ilości energii baterii.

3.1.6.2. Ustawienia lokalne
Ustawienia Lokalne to zakładka w Menu, na której można dokonywać różnych ustawień i 
korzystać z funkcji dodatkowych, zależnie od aktualnie wybranego modułu. Powiedzmy, że 
mamy wybrany moduł Audio. Jeśli teraz przejdziemy do Menu, możemy wybrać w 
Ustawieniach Lokalnych, na przykład, Equalizer. Z kolei w module Książki, dostępne są 
zupełnie inne ustawienia. Podpunkty wybieramy, wciskając strzałkę w dół (Tryb). Możemy 
wciskać w dół, póki nie dojdziemy do ostatniej pozycji na liście. Aby wrócić do góry, 
wciskamy Nagrywanie. Gdy odnajdziemy podpunkt, na którym chcielibyśmy się zatrzymać, 
wciskamy strzałkę w Prawo lub w lewo, by wysłuchać jego możliwych ustawień. Położenie, 
na którym się ostatecznie zatrzymamy, zostaje automatycznie zapamiętane. Funkcje, 
które nie mają dodatkowych podpunktów, trzeba zatwierdzać klawiszem Odtwarzania. Aby 
wyjść z Menu, wciskamy po prostu klawisz Wyboru.
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3.1.6.3. Ustawienia podstawowe
Ustawienia, poczynione w zakładce Ustawienia Podstawowe wpływają nie na działanie 
jednego, konkretnego modułu, lecz dokonujemy tu ustawień globalnych, niezależnych od 
aktualnie wybranego modułu. Przykładem może być ustawienie zegara. Wybieramy 
właściwy podpunkt, korzystając w tym celu ze strzałki w dół, czyli klawisza Trybu. Klawisz 
ten możemy naciskać, póki nie dojdziemy do ostatniej pozycji na liście. Aby wrócić do 
góry, wciskamy Nagrywanie. Gdy znajdziemy podpunkt, o który nam chodzi, wciskamy 
strzałkę w Prawo lub w Lewo, aby wysłuchać poszczególnych opcji ustawień. Aby wyjść z 
Menu, należy wcisnąć klawisz Wyboru.

Uwaga! Dalsze ustawienia można zmieniać przy użyciu komputera i ukrytego pliku, 
nagranego w wewnętrznej pamięci Milestone. Więcej na ten temat znajduje się w rozdziale 
"Dostosowywanie za pośrednictwem pliku CONFIG MILESTONE.TXT".

3.1.7. Spis komend funkcji ogólnych
Funkcja Działanie Wsparcie akustyczne

Wyjście z trybu uśpienia 1 x którykolwiek przycisk na 
przednim panelu

Moduł 

Wybór modułu Klawisz Wyboru Moduł 
Zwiększ głośność Klawisz Trybu + strzałka w 

Prawo
"Głośniej" (tryb pauzy)

Zmniejsz głośność Klawisz Trybu + strzałka w 
Lewo

"Ciszej" (tryb pauzy)

Zmiana tempa czytania 
podczas odtwarzania

Klawisz Wyboru + strzałka 
w Prawo bądź w lewo

Brak sygnalizacji; następuje po 
prostu zmiana tempa

Blokowanie klawiatury Klawisz Trybu + klawisz 
Nagrywania

"Klawiatura zablokowana"

Odblokowanie klawiatury Klawisz Trybu + klawisz 
Nagrywania

"Klawiatura aktywna"

Wejście do Menu Klawisz Trybu przez 1,5 
sekundy

Informacja « Menu » oraz 
zasadniczy punkt bieżącego 
menu

Wyjście z Menu Klawisz Wyboru Krótki sygnał dźwiękowy

3.2. Zarządzanie danymi przez komputer
Zanim będziemy mogli słuchać plików muzycznych, tekstowych czy książek, musimy je 
umieścić na karcie SD lub w pamięci wewnętrznej urządzenia Milestone. Aby organizować 
własną strukturę folderów i plików, można kopiować pliki z komputera do Milestona 312 
przy pomocy dostarczonego wraz z urządzeniem kabla USB. Poniżej opisujemy sposób 
postępowania. Milestone 312 jest urządzeniem, mogącym pracować na absolutnie 
dowolnej strukturze folderów. Nie ma żadnych ograniczeń co do nazw folderów czy ilości 
poziomów pod-folderów.
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3.2.1. Napędy M312 w naszym komputerze
Należy fizycznie podłączyć urządzenie Milestone 312 do komputera, korzystając w tym 
celu z dostarczonego kabla USB, jak to opisano w rozdziale „Połączenie z komputerem” w 
niniejszej instrukcji obsługi. Pamięci Milestona pojawią się jako dodatkowe napędy 
dyskowe w komputerze tak, jak to ma miejsce w przypadku, na przykład, pendrive’a. 
Jeden z tych napędów ma etykietę M312. Jest to wewnętrzna pamięć Milestona o 
pojemności 1 GB. Drugi napęd to karta SD, umieszczona w szczelinie Milestona 312. 
Nazwa tego dysku to etykieta, jaką ma karta. Zwracamy uwagę, że jeśli w Milestonie 312 
nie znajduje się karta SD w czasie podłączenia urządzenia do komputera, widoczna 
będzie w komputerze wyłącznie pamięć wewnętrzna. Do przechowywania plików 
korzystamy zwykle z pamięci zewnętrznej na karcie, ponieważ pamięć wewnętrzna ma 
ograniczoną pojemność.
Obecnie nowe komputery często wyposażone są w zintegrowany czytnik kart SD, można 
zatem umieścić kartę wprost w czytniku komputera i tą drogą kopiować pliki.
Po zakończeniu przesyłania plików, należy odłączyć prawidłowo Milestone 312 lub wyjąć 
kartę z czytnika komputera w taki sam sposób, jak robimy to w przypadku pendrive’a.

3.2.2. Tworzenie struktury folderów za pomocą komputera
W obu napędach – zarówno w pamięci wewnętrznej Milestona jak i na karcie, można 
tworzyć zupełnie dowolną strukturę folderów i pod-folderów do przechowywania muzyki, 
nagrań głosowych, itp. Każdemu folderowi możemy nadać znaczącą nazwę, co pomaga w 
szybkim odnajdowaniu szukanych danych. Nazwy takie stanowią dodatkowo dogodny 
sposób nawigowania w obrębie struktury folderów i plików już w samym Milestonie 312, 
gdyż urządzenie potrafi nazwy te odczytywać i podawać je głosem syntetycznym, dzięki 
wbudowanej funkcji przekształcania tekstu na mowę.
Jeśli możemy skorzystać z pomocy osoby widzącej przy zapoznawaniu się z niniejszą 
instrukcją obsługi, możemy ją poprosić o omówienie przykładowej struktury folderów, 
przedstawionej na poniższej ilustracji, zresztą została ona omówiona w następnym 
paragrafie instrukcji.
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Na przedstawieniu graficznym widać trzy różne typy hierarchii. Najwyższy to poziom 
napędu, gdzie wyszczególniona jest pamięć wewnętrzna i pamięć zewnętrzna urządzenia. 
Drugi poziom to katalog główny z utworzonymi przez nas podstawowymi folderami. 
Ostatnim poziomem hierarchii są pod-foldery. Są to foldery, znajdujące się wewnątrz 
głównych folderów. W pod-folderach można tworzyć dosłownie w nieskończoność kolejne 
pod-foldery, w konsekwencji uzyskując kolejne poziomy hierarchii folderów.
Pamiętajmy, aby wszystkie foldery i pod-foldery miały swoje nazwy. Milestone 312 
odczytuje te nazwy przy pomocy funkcji przekształcania tekstu na mowę. To pomoże nam 
zdecydowanie w nawigacji w obrębie struktury folderów w rządzeniu Milestone 312.
Mając możliwość dowolnego kształtowania struktury folderów, możemy zaprojektować 
system przechowywania danych, jaki najlepiej nam odpowiada i jaki jest dla nas 
zrozumiały. Mamy możliwość aktualizowania i zmieniania struktury w dowolnym czasie 
tak, by możliwie najlepiej odpowiadała naszym potrzebom.

Uwaga! W Milestonie mogą znajdować się fabrycznie zaproponowane foldery. Stanowią 
one jedynie propozycję struktury folderów, jeśli nie chcemy z nich korzystać, możemy takie 
foldery po prostu usunąć.

Uwaga! Niektóre moduły automatycznie tworzą własne foldery, na przykład, Radio tworzy 
własny folder Radio, natomiast moduł Speakout tworzy folder Speakout.

3.2.3. Pobieranie i usuwanie plików w ramach struktury folderów
3.2.3.1. Pobieranie za pomocą komputera
Do urządzenia Milestone 312 można wgrywać pliki różnych rodzajów, na przykład, pliki 
tekstowe, pliki muzyczne, nagrania książek mówionych, itp. Proces wczytywania plików do 
Milestona jest dość prosty. Gdy już stworzymy sobie system folderów, wspomagając się w 
tym informacjami z dwóch poprzednich paragrafów, po prostu kopiujemy do odpowiednich 
folderów w Milestonie 312 pliki z komputera, używając do tego celu funkcji skopiuj/wklej. 
Należy zważać czy dostępna pojemność pamięci na karcie SD czy w wewnętrznej pamięci 
Milestona może pomieścić dane, jakie planujemy w niej umieścić.
Sugerujemy wczytywanie naszych zbiorów muzycznych, tekstowych czy książek do 
folderów na karcie SD, używając ograniczonej pamięci wewnętrznej urządzenia Milestone 
312 do nagrywania notatek głosowych i komunikatów dla etykiet modułu Speakout. 
Dodatkową korzyścią z przechowywania naszych danych na karcie SD jest fakt, że stają 
się one przenośne – możemy, na przykład, umożliwić korzystanie z zawartości naszej 
karty znajomym.

Jeśli nasze zbiory chcemy umieścić w urządzeniu Milestone 312, musimy pamiętać o 
następujących kwestiach w odniesieniu do modułów Audio i Książki:
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Modul Formaty Proszę zwrócić na to uwagę pobierając pliki na M312:

Audio MP3,
AAC, 
WMA,
WAV,
TXT,

Należy wykopiować (rip) muzykę z płyty kompaktowej do 
komputera, zanim wczytamy ją do M312.
Komercyjne wydawnictwa muzyczne na płytach CD nie dadzą 
się wprost kopiować do urządzeń przenośnych przy pomocy 
systemu Windows.
Gdy włożymy płytę do komputera, Windows tworzy własny 
format .CDA. Format ten nie daje się bezpośrednio 
wykorzystać. Dlatego pliki w formacie .CDA trzeba najpierw 
ściągnąć do komputera z pomocą programu typu ITunes, 
Windows Media Player czy CDex. Jest to standardowy proces 
zapisywania muzyki w komputerze. Wspomniane programy 
konwertują ścieżki muzyczne na jeden z możliwych do wyboru 
formatów o zmniejszonej objętości. Należy wybrać jeden z 
obsługiwanych przez Milestone 312 formatów (przykłady w 
lewej kolumnie, zalecamy MP3).

Uwaga: Należy pamiętać, że treści chronione, np., utwory 
muzyczne, zakupione w Internecie, nie mogą być odtwarzane 
w urządzeniu Milestone 312.

Książki DAISY 2.02,
Audible AA 
& AAX

Przechowuj każdą książkę w oddzielnym folderze. 
Książki często mają setki albo tysiące plików. Dlatego 
przechowuj je w oddzielnych folderach, by uniknąć 
pomieszania z innymi książkami. 

3.2.3.2. Kasowanie przez komputer
Poza prostą funkcją kasowania bezpośrednio z Milestone 312, możesz kasować pliki 
przez komputer. Działa to w taki sam sposób jak przy kasowaniu pliku lub wielu plików z 
komputera. 

Uwaga! Jeżeli chcesz usunąć pliki z M312 przez komputer Mac, musisz później także 
opróżnić Kosz. W przeciwnym razie usunięte zostaną tak naprawdę tylko skróty do plików, 
a nie same pliki.

Po zakończeniu transferu, odłącz prawidłowo M312 lub kartę SD od komputera, tak jakbyś 
to zrobił w przypadku PenDrive'a.
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4. Moduły standardowe

W niniejszym rozdziale dowiemy się, jak posługiwać się poszczególnymi standardowymi 
modułami i programami, obsługiwanymi przez Milestone 312. Zasadniczym modułem jest 
moduł Audio, który jest odtwarzaczem muzyki, dyktafonem i odtwarzaczem plików 
tekstowych przy pomocy mowy syntetycznej. Na rynku można znaleźć urządzenia, 
obsługujące któryś z tych programów, ale w Milestonie wszystkie trzy mamy w jednym 
urządzeniu. Dlatego właśnie Audio, Książki itp., nazywamy modułami. Kolejne moduły 
stanowiące również zestaw podstawowy M312 to Książki i Budzik. Moduł Książki obejmuje 
odtwarzanie nagrań DAISY i audible.com. Z kolei moduł Budzik to łatwy w użyciu budzik, 
wyposażony w użyteczne możliwości ustawień, zapewniając, że zawsze wstaniemy z 
łóżka w porę.
Poszczególne moduły zostały szczegółowo omówione  w niniejszym rozdziale wraz z ich 
indywidualnymi komendami klawiszowymi. 

4.1. Audio
Moduł Audio to wielozadaniowa aplikacja, obsługująca bardzo szeroki wachlarz 
użytecznych formatów plików, toteż nie musimy przejmować się czasochłonnym 
konwertowaniem plików – Milestone odtworzy nam, co chcemy i nagra w sposób najlepiej 
nam odpowiadający. Moduł Audio obejmuje funkcję odtwarzacza muzyki, dyktafonu do 
nagrań głosowych i odtwarzacza plików tekstowych za pomocą mowy syntetycznej. 
Wszystkie pliki Audio mogą zostać zarchiwizowane w łatwo dostępnej strukturze folderów, 
znanej z komputera. Głosowe komunikaty pomocy pozwalają łatwo przemieszczać się 
pomiędzy folderami i podfolderami, umożliwiając powrót do ostatnio odtwarzanego 
miejsca. Wszystkie dane mogą być ułożone w foldery na komputerze i stamtąd przesłane 
na Milestone 312 przy użyciu kabla USB, tak jak to opisano w rozdziale "zarządzanie 
danymi przez komputer". Następnie będziesz mógł używać M312 do swobodnego 
poruszania się w ramach tej struktury i przełączać się między poszczególnymi plikami, 
posortowanymi według artystów lub rodzaju muzyki. Milestone potrafi wypowiadać nazwy 
folderów, jakie zostały utworzone na komputerze. Ale jeśli chcesz, możesz nadać 
każdemu folderowi głosową etykietę, nagraną na M312.

4.1.1. Główne funkcje Audio
Następujące funkcje służą do obsługi modułu Audio i nie należą do innych modułów. Tak 
więc, funkcje te są dostępne przy wykonywaniu różnych działań w obrębie modułu Audio.

4.1.1.1. Nawigacja pomiędzy folderami w M312
Milestone 312 pozwala na swobodne poruszanie się po strukturze folderów urządzenia 
Audio. W związku z tym możesz zapisać pliki ściągnięte lub utworzone na M312 w 
dowolnym miejscu utworzonej przez siebie struktury. Nawigacja jest bardzo prosta. Musisz 
wyobrazić sobie 4 przyciski, rozmieszczone dookoła klawisza Odtwarzania, jako krzyżyk 
nawigacyjny. Za pomocą klawisza Nagrywania przechodzisz na następną wyższą pozycję. 
Za pomocą klawisza Trybu docierasz do następnej niższej pozycji. A zatem w pionie 
poruszasz się za pomocą klawisza Nagrywania i klawisza Trybu. Ruchy w poziomie 
wykonujesz za pomocą dwóch strzałek. 
Wyobraźmy sobie, że umieściliśmy w urządzeniu kartę SD, zawierającą dwa foldery – 
Muzyka i Tekst. W folderze Muzyka znajdziemy pod-foldery Rock, Pop i Klasyczna. w 
folderze Tekst znajdziemy Czasopisma i Romanse. Gdy Milestone zostanie uruchomiony i 
przełączony na moduł Audio, możemy wcisnąć klawisz Nagrywanie i przytrzymać go do 
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momentu, gdy usłyszymy krótki sygnał dźwiękowy, a M312 wygłosi komunikat „Pamięć 
wewnętrzna” lub „Pamięć zewnętrzna”. Napęd „Pamięć wewnętrzna” to wewnętrzna 
pamięć Milestona o pojemności 1 GB, natomiast „Pamięć zewnętrzna” odpowiada karcie 
SD, umieszczonej w szczelinie Milestona. Za każdym naciśnięciem klawisza Nagrywanie 
przełączamy się naprzemian na jeden lub drugi z tych napędów, automatycznie wchodząc 
do jego katalogu głównego. Jeśli zatem usłyszeliśmy komunikat „Pamięć wewnętrzna”, 
naciskamy klawisz Nagrywanie jeszcze raz, aby przejść na kartę SD. Teraz przy pomocy 
klawiszy strzałek będziemy przemieszczali się pomiędzy folderami Muzyka i Tekst. 
Wybierzmy Tekst i wejdźmy do tego folderu, wciskając Tryb. Usłyszymy kolejno dwa 
dźwięki – wysoki i niski. Taka sekwencja dźwięków sygnalizuje, że weszliśmy o jeden 
poziom struktury folderów głębiej. Milestone odczyta przy tym pierwszy na liście pod-
folder, przy czym pod-foldery ułożone są alfabetycznie, zatem usłyszymy „czasopisma”. 
Naszym zamiarem będzie skorzystanie z pliku tekstowego, znajdującego się w pod-
folderze Romanse. Wciskamy zatem strzałkę w Prawo, a Milestone przeskoczy na folder 
Romanse. Wchodzimy do niego klawiszem Tryb. Usłyszymy kolejno wysoki i niski dźwięk i 
znajdziemy się wewnątrz folderu Tekst. Milestone 312 wskaże alfabetycznie pierwszą 
pozycję w tym pod-folderze i odczyta jego nazwę.

Uwaga! Zwracamy uwagę, że nazwa „Pamięć zewnętrzna” dla stanowiącej pamięć 
zewnętrzną karty SD może być zupełnie inna, jeśli opatrzymy ją etykietą głosową.

Wskazówka: Jeżeli w folderze znajduje się duża ilość plików,, masz możliwość 
przeskoczenia do pierwszego lub ostatniego pliku w tym folderze. W tym celu wciśnij i 
przytrzymaj strzałkę w Prawo i dodatkowo wciśnij klawisz Odtwarzania, aby przeskoczyć 
do ostatniego pliku, albo też wciśnij i przytrzymaj strzałkę w Lewo i dodatkowo naciśnij 
klawisz Odtwarzania, aby przeskoczyć do pierwszego pliku.

4.1.1.2. Kasowanie plików na Milestone 312
Milestone 312 pozwala na kasowanie plików bezpośrednio, bez połączenia z komputerem. 
Jako przykład, możesz bezpośrednio przez Milestone usunąć nagranie głosowe, które nie 
pochlebia Twojemu pięknemu zazwyczaj głosowi. Dostępne są 3 możliwości kasowania 
plików:

Kasowanie
pojedynczego pliku: Zacznij odtwarzać notatkę, którą chcesz skasować. Podczas 

odtwarzania notatki, wciśnij i przytrzymaj klawisz Trybu, oraz 
dodatkowo wciśnij krótko klawisz Odtwarzania. Plik zostanie 
usunięty, gdy tylko puścisz przyciski. Jako potwierdzenie pojawi się 
krótki sygnał dźwiękowy. Usunięcie notatki może nastąpić 
natychmiast podczas odtwarzania, jak i do 10 sekund po jego 
zakończeniu.

Kasowanie
w jednym kierunku: W tym przypadku, kombinacja trzech przycisków - odpowiednio 

klawisz Trybu - klawisz Odtwarzania - strzałka w Prawo" albo klawisz 
Trybu - klawisz Odtwarzania - strzałka w Lewo", spowoduje 
usunięcie wszystkich notatek z danego folderu, w wybranym 
kierunku. Kombinację tych trzech przycisków należy przytrzymać 
przez dwie sekundy. Usuwanie będzie dotyczyło także pliku, na 
którym kursor odtwarzania ustawiony był w chwili, gdy polecenie 
zostało wydane. Potwierdzeniem operacji usuwania będą dwa długie 
dźwięki - jeden na początku usuwania, a drugi po jego zakończeniu.
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Uwaga! Funkcja ta jest dostępna tylko w trybie pauzy.

Kasowanie wszystkich
plików w folderze: Operację usuwania wszystkich notatek z folderu można rozpocząć 

od pierwszej notatki i wykonać usuwanie do przodu lub - 
analogicznie - rozpocząć usuwanie od ostatniej, nadając kierunek 
do tyłu. Usunięcia całego folderu lub zawartości folderu można 
ewentualnie dokonać za pośrednictwem połączenia z 
komputerem. Podobnie, połączenie z komputerem jest 
najskuteczniejszym sposobem na usunięcie wszystkich plików z 
karty pamięci.

4.1.1.3. Ustawianie folderów
W ramach utworzonej struktury, będą bez wątpienia takie foldery, do których będziemy 
sięgali często, np., lista zakupów, ulubione utwory muzyczne czy spis telefonów. Teraz 
możemy, oczywiście, przechodzić przez całą strukturę folderów i tą drogą docierać w 
żądane miejsce, ale możemy także tworzyć szybkie ścieżki do tych miejsc, niezależnie od 
tego, czy znajdują się w pamięci wewnętrznej urządzenia, czy na karcie SD.
Ustawianie takich skrótów jest proste. Do dyspozycji mamy pięć ścieżek szybkiego 
dostępu. Aby ustawić skrót, wchodzimy do żądanego folderu, a następnie wciskamy 
klawisz Wyboru wraz z jednym z pięciu klawiszy na przedniej ściance Milestona i 
przytrzymujemy oba klawisze. Po upływie trzech sekund, Milestone 312 podaje nazwę 
wskazanej lokalizacji, co oznacza, że od tej chwili jest ona zapamiętana jako folder, 
obsługiwany przez ten klawisz. Od tej pory, aby szybko przeskoczyć z dowolnego miejsca 
do tego folderu, należy po prostu krótko wcisnąć klawisz Wyboru wraz z odnośnym 
klawiszem na przedniej płycie Milestona.

Uwaga! Jeśli mamy już zaprogramowanych pięć skrótów tego rodzaju, możemy zawsze 
dowolny z nich zastąpić nowym.

Wskazówka: W Ustawieniach Lokalnych można włączyć funkcję Skok Wstecz. Funkcja ta 
pozwala przeskoczyć w miejsce, w którym znajdowaliśmy się przed skorzystaniem z 
funkcji Szybki Skok, przenoszącej nas do żądanego folderu. Funkcja ta korzysta z 
komendy klawiszowej klawisz Wyboru + klawisz Trybu. należy pamiętać, że gdy mamy 
włączoną funkcję Skok Wstecz w Ustawieniach Lokalnych, możemy korzystać tylko z 
czterech skrótów do szybkich skoków do folderów, gdyż komenda klawisz Wyboru + 
klawisz Trybu zostaje przejęta przez funkcję Skok Wstecz.

4.1.1.4. Etykietowanie folderów głosem
Oprócz możliwości wpisywania przy pomocy komputera, podłączonego do Milestona, 
nazw folderów w postaci tekstu, odczytywanego następnie przez Milestone za pomocą 
funkcji przekształcania tekstu na mowę syntetyczną, możemy także etykietować foldery 
głosem bezpośrednio w Milestonie 312.
Aby rozpocząć nagrywanie nazwy dla bieżącego folderu, w którym się znajdujemy, na 
przykład, „Muzyka na smutne chwile”, wciskamy i przytrzymujemy klawisz nagrywania, a 
po usłyszeniu klaśnięcia, dodatkowo wciskamy klawisz Trybu. Milestone wypowie folder, a 
my wówczas zaczynamy wypowiadać własną, głosową nazwę folderu. Po zakończeniu 
wypowiedzi puszczamy oba klawisze. Usłyszymy sekwencję dźwięków wysoki-niski. 
Następnym razem, gdy dotrzemy do tego folderu, usłyszymy właśnie tę nagraną nazwę.
Nagrywana etykieta głosowa nie zostaje zarejestrowana, jeśli jej długość nie przekracza 
0,5 sekundy, a wówczas pozostaje ewentualnie dotychczasowa etykieta głosowa. Etykietę 
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głosową można w dowolnym momencie zastąpić inną, nagrywając ją w ten sam sposób. 
Aby całkowicie usunąć etykietę głosową folderu, należy przy pomocy połączenia z 
komputerem, usunąć plik FOLDER.NAM, znajdujący się w danym folderze.

Wskazówka: Jeżeli chcesz nadać etykietę głosową karcie SD, możesz to zrobić używając 
tej samej procedury. Przejdź do najwyższego poziomu, czyli "Dyski" i wybierz 
"Zewnętrzny". Teraz postępuj tak, jak podczas etykietowania zwykłego folderu.
Od tej chwili Twoja nazwa będzie odtwarzana za każdym razem, gdy podłączysz kartę 
pamięci.

Uwaga! Jeżeli dany folder posiada nazwę zarówno w formie tekstu jak i etykiety głosowej, 
wówczas odtworzone zostanie nagranie głosowe.  

4.1.1.5. Szybki Skok
Szybki Skok to funkcja nawigacyjna, do wykorzystania w module Audio dla każdego 
rodzaju plików. Szybki Skok przydaje się zwłaszcza przy długich plikach. Daje on 
możliwość przeskoczenia do odpowiedniej części pliku, zależnie od jego długości. Naciśnij 
i przytrzymaj klawisz Wyboru i dodatkowo wciśnij klawisz Odtwarzania. Kombinacja ta 
zaczyna Szybki Skok, a na dodatek pozwala przeskoczyć do połowy bieżącego pliku.
W trybie Szybki Skok pozostaniesz tak długo, jak długo będziesz trzymać klawisz Wyboru, 
tak więc trzymaj klawisz Wyboru, jeżeli chcesz dalej dzielić plik. Możesz teraz przeskoczyć 
do środka pierwszej połowy pliku naciskając strzałkę w Lewo lub do środka drugiej połowy 
naciskając strzałkę w prawo. Za pomocą strzałki w Lewo możesz dojść do czwartej części 
pliku. Przypuśćmy jednak, że chcesz przejść do środka drugiej połowy, używając strzałki w 
Prawo. Docierasz do trzech czwartych pliku. Za każdym skokiem przy użyciu trybu Szybki 
Skok, odczyt zaczyna się natychmiastowo, by poinformować, w której części pliku się 
znajdujesz. Jeżeli teraz naciśniesz strzałkę w Lewo, znajdziesz się w 5/8 pliku. Tę 
procedurę możesz powtarzać do czasu, aż osiągniesz wybrany punkt.
Jeżeli popełniłeś błąd i chciałbyś zacząć od początku, wciśnij klawisz Odtwarzania, a 
znajdziesz się ponownie w połowie pliku. Pamiętaj jednak o tym, by trzymać wciśnięty 
klawisz Wyboru podczas całego procesu. Zwolnienie przycisku klawisz Wyboru spowoduje 
przerwanie trybu Szybki Skok.

Uwaga! Należy pamiętać, że funkcja Szybki Skok zaczyna działać wyłącznie w trakcie 
odtwarzania pliku. Gdy nie jest odtwarzany żaden plik, komenda klawisz Wyboru + klawisz 
Odtwarzania wykorzystywana jest przez funkcję Szybki Skok do folderu, opisanej w 
rozdziale Ustawianie folderów.
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4.1.2. Odtwarzacz Muzyki
4.1.2.1. Informacje ogólne
Odtwarzacz Muzyki łączy wszystkie niezbędne funkcje, które znasz ze zwykłych 
odtwarzaczy. Poza szeroką gamą obsługiwanych plików, posiada takie funkcje jak 
przewijanie do przodu i do tyłu, wznawianie, swobodna nawigacja po folderach i wiele 
innych. 
Odtwarzacz Muzyki w Milestone 312 obsługuje następujące formaty plików:

Format Opis

.MP3 Najbardziej popularny, skompresowany, cyfrowy plik audio

.AAC Skompresowany, cyfrowy plik audio, wykorzystywany przez iTunes

.WMA Windows Media Audio - Skompresowany, cyfrowy format plików audio, 
stworzony przez firmę Microsoft. Używany przez program Windows 
Media Player.

.WAV Plik audio, standardowy dla magazynowania audio na komputerze; 
całkiem duży rozmiar.

4.1.2.2.  Korzystanie z Odtwarzacza Muzyki
Naciskaj przycisk klawisz Wyboru na górnej krawędzi urządzenia, dopóki nie usłyszysz 
komunikatu "Audio". Znajdujesz się teraz w module Audio.

Uwaga! Jeśli wciskanie klawisza Wyboru Milestona 312 nie powoduje żadnej reakcji, 
urządzenie może być w trybie uśpienia. W takim wypadku wystarczy nacisnąć klawisz 
Odtwarzania, a urządzenie zareaguje. Jeśli nadal żadna reakcja nie następuje, należy 
sprawdzić czy klawiatura nie jest zablokowana, czy urządzenie nie jest całkowicie 
ściszone oraz czy akumulator nie jest całkowicie rozładowany.

Aby odsłuchać plik muzyczny, trzeba go najpierw wgrać do Milestone 312. Plik muzyczny 
powinien znajdować się na karcie SD. Również możliwe, choć nie zalecane, jest 
przechowywanie plików muzycznych w pamięci wewnętrznej. Aby uzyskać więcej 
informacji o ściąganiu Muzyki do M312, proszę przejść do rozdziału "Zarządzanie danymi 
przez komputer".

Wybierz na próbę jakiś plik z muzyką. Poruszaj się po strukturze folderów tak jak to 
opisano w rozdziale "Nawigacja po folderach". Następnie rozpocznij odtwarzanie przez 
naciśnięcie klawisza Odtwarzania po środku klawiatury. Ten sam przycisk, naciśnięty po 
raz kolejny, spełnia funkcję pauzy. Jeżeli bieżący folder zawiera tylko pliki muzyczne i nie 
ma podfolderów, a podczas odtwarzania nie naciśnie się żadnych przycisków, Milestone 
312 będzie automatycznie odtwarzał wszystkie pliki, aż nie dojdzie do końca folderu. 
Jeżeli w folderze znajdują się notatki głosowe pomieszane z plikami muzycznymi, 
wówczas Milestone 312 wstrzyma odtwarzanie po każdej notatce głosowej.

Uwaga! Notatki głosowe i pliki muzyczne nie powinny być zmieszane w jednym folderze, 
ponieważ M312 przetwarza je w inny sposób. Po odtworzeniu pliku muzycznego, M312 
automatycznie odtwarza następny, natomiast zatrzymuje odtwarzanie po zakończeniu 
nagrania głosowego.
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Do następnego lub poprzedniego pliku można przechodzić za pomocą strzałek. 
Naciskając strzałkę w Prawo, przechodzi się do następnego utworu. Jednokrotne 
naciśnięcie strzałki w Lewo podczas odtwarzania powoduje skok do początku bieżącego 
pliku. Użycie tej funkcji w czasie pierwszych trzech sekund odtwarzania spowoduje skok 
do poprzedniego pliku. Taki sam skutek będzie miało szybkie naciśnięcie strzałki w Lewo 
po upływie trzech sekund odtwarzania.
Przyciski strzałek mogą także służyć do przewijania. Gdy przytrzymasz wciśniętą strzałkę 
w Prawo, Odtwarzacz Muzyki po upływie sekundy rozpocznie przewijanie do przodu. 
Tempo przewijania wzrasta w miarę upływu czasu przytrzymywania wciśniętego przycisku. 
Gdy przytrzymujesz strzałkę w Lewo, wówczas przewijanie w tył działa w analogiczny 
sposób. Natychmiast po zwolnieniu przycisków strzałek, powraca normalne tempo 
odtwarzania.

Gdy wstrzymasz odtwarzanie, Milestone 312 po kilku minutach przejdzie do trybu uśpienia 
i zapamięta ostatnio odtwarzaną pozycję. Tak więc gdy ponownie aktywujesz Milestone, 
odtwarzanie wznowi się od tego właśnie miejsca.
Wszystkie komendy dla Odtwarzacza Muzyki wymienione zostały w rozdziale  "Spis 
komend modułu Audio".

4.1.3. Dyktafon
4.1.3.1. Informacja ogólna
Moduł Audio obejmuje dyktafon, pozwalający na nagrywanie komunikatów głosowych i 
innych dźwięków z wykorzystaniem wbudowanego mikrofonu. Spisy zakupów i spraw do 
załatwienia, wywiady, informacje o harmonogramach działania, notatki, rozkłady zajęć, 
zapisy prezentacji czy wykładów i zajęć szkolnych, to tylko niektóry przykłady możliwego 
wykorzystania dyktafonu. Nie ma, oczywiście, żadnych przeszkód, aby skorzystać z 
dyktafonu w czasie precyzyjnie zaplanowanej wyprawy przygodowej do podsłuchiwania 
szpiegów, spiskujących gdzieś w ponurych spelunkach China Town. Wbudowany mikrofon 
jest zoptymalizowany pod kątem nagrań głosowych, filtrując zbędne hałasy w tle, tak że 
można nagrywać nawet podczas jazdy autobusem, samochodem czy lotu samolotem. Czy 
będziemy odtwarzali nasze nagranie przez głośnik urządzenia, czy przez słuchawki – 
odtwarzany dźwięk będzie czysty i wyraźny.
Dyktafon tworzy pliki w formacie MP3 o jakości 64 kbps.

4.1.3.2. Używanie dyktafonu
Wciskamy przycisk Wyboru na górnej ściance urządzenia, aż usłyszymy komunikat 
„Audio”. W tym momencie uruchomiony mamy właściwy moduł.

Uwaga! Jeśli wciskanie klawisza Wyboru Milestona 312 nie powoduje żadnej reakcji, 
urządzenie może być w trybie uśpienia. W takim wypadku wystarczy nacisnąć klawisz 
Odtwarzania, a urządzenie zareaguje. Jeśli nadal żadna reakcja nie następuje, należy 
sprawdzić czy klawiatura nie jest zablokowana, czy urządzenie nie jest całkowicie 
ściszone oraz czy akumulator nie jest całkowicie rozładowany.

Aby nagrywać, należy wcisnąć klawisz Nagrywania i trzymać go tak długo, jak długo 
nagrywamy. Początek nagrania sygnalizowany jest krótkim klaśnięciem. Dla uzyskania 
najlepszych rezultatów powinniśmy mówić normalnie, bez podnoszenia głosu, trzymając 
urządzenie w odległości ok. 10 cm od ust.
Milestone 312 zapisuje nagrania w bieżącym wybranym folderze. Jeśli chcemy upewnić 
się w jakim folderze będą się zapisywały nagrania, możemy skorzystać z Usługi 
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Informacyjnej w Menu. Do innego folderu możemy w razie potrzeby przejść w sposób 
omówiony w rozdziale niniejszej instrukcji, zatytułowanym „Nawigacja pomiędzy folderami 
w M312”.
Jeśli szybko chcemy wykonać krótką notatkę, taki sposób nagrywania jest wygodny, jeśli 
jednak mamy nagrywać dłużej, możemy wcisnąć i przytrzymać klawisz Nagrywania a 
następnie, po usłyszeniu charakterystycznego klaśnięcia, dodatkowo wcisnąć klawisz 
Odtwarzania, aby rozpocząć nagrywanie ciągłe. Urządzenie potwierdzi rozpoczęcie 
ciągłego nagrywania sekwencją dźwięków niski/wysoki. Aby zakończyć nagrywanie ciągłe, 
należy krótko wcisnąć klawisz Nagrywania. Zakończenie nagrywania ciągłego zostanie 
potwierdzone sekwencją dźwięków wysoki/niski. Ponadto, nagrywanie ciągłe można 
zatrzymywać i wznawiać klawiszem Odtwarzania.
Jeśli podłączymy zewnętrzny mikrofon, zgodnie z opisem w rozdziale Korzystanie z 
mikrofonu zewnętrznego, Milestone 312 automatycznie przełączy się z nagrywania przez 
mikrofon wbudowany na nagrywanie przez mikrofon zewnętrzny. obsługa jest tu 
identyczna, jak przy nagrywaniu z mikrofonu wbudowanego z tą różnicą, że jakość 
nagrania zmienia się na 256 kbps.

Aby odtworzyć nagrany plik, wystarczy wcisnąć klawisz Odtwarzania. Zostanie odtworzony  
bieżący plik. Podczas odtwarzania nagranych plików, moduł Audio rozróżnia pomiędzy 
plikami nagranymi przez Milestone i wkopiowanymi z zewnątrz. M312 jest 
zaprogramowany w ten sposób, by po zakończeniu odtwarzania nagrania własnego, 
zakończyć odtwarzanie i nie odtwarzać automatycznie kolejnego pliku. Pozwala nam to na 
wygodne przeglądanie, np., listy zakupów, sporządzonej w postaci wielu krótkich notatek. 
Aby odtworzyć kolejne nagranie wciskamy strzałkę w prawo. Natomiast jeśli odtwarzamy 
plik, który nie został nagrany przez Milestone 312, moduł Audio automatycznie odtwarza 
kolejne nagranie, jak to ma normalnie miejsce w przypadku odtwarzaczy muzyki.

Uwaga! Notatki głosowe i pliki muzyczne nie powinny być pomieszane w jednym folderze, 
ponieważ M312 przetwarza je w inny sposób. Tak więc, w zależności od typu pliku, po 
odtworzeniu pliku muzycznego, M312 automatycznie odtwarza następny, natomiast 
zatrzymuje odtwarzanie po zakończeniu nagrania głosowego.

4.1.4. Syntezator Mowy
4.1.4.1. Informacje ogólne
Bogatą funkcjonalność uzupełnia jeszcze odtwarzacz plików tekstowych przy pomocy 
głosu syntetycznego, określany w tym podręczniku jako Syntezator Mowy. Jest to moduł, 
pozwalający na odczytywanie plików tekstowych w formacie .txt. Milestone 312 
wykorzystuje w tym celu popularny silnik TTS (tekst na mowę) firmy Acapela, oferujący 
szeroki wachlarz różnych języków i głosów syntetycznych.

4.1.4.2. Korzystanie z Syntezatora Mowy 
Naciskaj przycisk klawisz Wyboru na górnej krawędzi urządzenia, dopóki nie usłyszysz 
komunikatu "Audio". Znajdujesz się teraz we właściwym module.

Uwaga! Jeśli wciskanie klawisza Wyboru Milestona 312 nie powoduje żadnej reakcji, 
urządzenie może być w trybie uśpienia. W takim wypadku wystarczy nacisnąć klawisz 
Odtwarzania, a urządzenie zareaguje. Jeśli nadal żadna reakcja nie następuje, należy 
sprawdzić czy klawiatura nie jest zablokowana, czy urządzenie nie jest całkowicie 
ściszone oraz czy akumulator nie jest całkowicie rozładowany.
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Aby skorzystać z Syntezatora Mowy, trzeba najpierw wgrać plik tekstowy do Milestone 
312. Aby uzyskać więcej informacji na temat wgrywania plików do Milestone 312, zapoznaj 
się z rozdziałem "Zarządzanie danymi przez komputer".

Należy pamiętać, że jeśli wskażemy dany plik tekstowy, usłyszymy najpierw nazwę tego 
pliku. Wciskając klawisz Odtwarzanie rozpoczniemy jego odsłuchiwanie. Poza tą drobną 
różnicą, plik tekstowy obsługujemy podobnie jak plik muzyczny. Tak jak w tamtym 
przypadku, możemy przeskakiwać do pliku poprzedniego lub następnego przy pomocy 
strzałek, korzystać z pauzy przy pomocy klawisza odtwarzania, zmieniać szybkość 
odczytu komendami klawisz Wyboru + Strzałka, dokonywać dodatkowych ustawień w 
menu w ramach podmenu Ustawienia Lokalne, itp.
Jeśli wciśniemy i przytrzymamy klawisz strzałki w trakcie odtwarzania pliku, możemy także 
szybko przewijać plik tekstowy wprzód lub wstecz. W tym wypadku usłyszymy 
charakterystyczne pyknięcie, emitowane w regularnych odstępach czasu. Każde takie 
pyknięcie to przeskok o określony krok w ramach pliku. Wielkość tego kroku określa 
odpowiednie ustawienie w menu w ramach podmenu Ustawienia Lokalne. Do wyboru 
mamy Ekran, czyli 25 wierszy tekstu, akapit lub zdanie.

Uwaga: Poza możliwością zmiany wielkości skoku w Ustawieniach Lokalnych w Menu, 
można ten skok zmieniać także bezpośrednio w trakcie odtwarzania pliku tekstowego, 
wciskając odpowiednio klawisze Nagrywania lub Trybu.

Ważną funkcją nawigacji w pliku tekstowym jest Szybki Skok. Pozwala on na otwieranie 
różnych fragmentów pliku. Informacje dotyczące tej funkcji nawigacyjnej znajdują się w 
rozdziale "Szybki Skok" niniejszej instrukcji.

4.1.4.3.  Więcej głosów i języków
Poza obsługą naszego własnego języka, Milestone 312 umożliwia także odczyt plików 
tekstowych w innych językach i przy pomocy innych głosów syntetycznych. Aby z tej 
możliwości skorzystać, otwieramy w Menu ustawienia Lokalne i przechodzimy do pozycji 
Język. Zmieniając języki przy pomocy klawiszy strzałek, zmieniamy jednocześnie 
komunikaty urządzenia Milestone na wskazany język.
jeśli chcemy dodać w naszym Milestone 312 jakiś dodatkowy język, przechodzimy na 
stronę www.bones.ch i wyszukujemy łącze Support (pomoc).

Uwaga! Zła wymowa tekstu może być wynikiem błędnie wybranego języka. Prosimy 
zmienić język pliku tekstowego w Menu, w Ustawienia lokalne.

4.1.5. Przegląd komend modułu Audio
Funkcja Działanie Wsparcie akustyczne

Odtwarzanie/Pauza Klawisz Odtwarzania -
Odtwarzanie następnego pliku Strzałka w Prawo -
Odtwarzanie poprzedniego 
pliku

Strzałka w Lewo, w ciągu 3 
sekund od rozpoczęcia 
odtwarzania

-

Odtwarzanie aktualnego pliku 
od początku

Strzałka w Lewo (jeśli notatka 
jest odtwarzana dłużej niż 3 
sekundy)

-
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Przewijanie do przodu Strzałka w Prawo (naciśnij i 
przytrzymaj)

-

Przewijanie do tyłu Strzałka w Lewo (naciśnij i 
przytrzymaj)

-

Nagrywanie krótkich notatek Klawisz Nagrywania (naciśnij i 
przytrzymaj)

"Kliknięcie"

Rozpoczęcie nagrywania 
ciągłego

Klawisz Nagrywania + klawisz 
Odtwarzania

Sekwencja dźwięków 
"niski-wysoki"

Wstrzymanie/kontynuacja 
nagrania ciągłego

Klawisz Odtwarzania w trakcie 
nagrania ciągłego

Krótki sygnał dźwiękowy

Zakończenie nagrywania 
ciągłego

Klawisz Nagrywania Sekwencja dźwięków 
"wysoki-niski"

Skok do ostatniego pliku w 
folderze

Strzałka w Prawo + klawisz 
Odtwarzania

-

Skok do pierwszego pliku w 
folderze

Strzałka w Lewo + klawisz 
Odtwarzania

-

Szybki Skok Klawisz Wyboru + klawisz 
Odtwarzania. 

"Szybki Skok"

Nawigacja w ramach poziomu 
hierarchicznego - W prawo

Strzałka w Prawo Nazwa folderu (jeśli 
istnieje)

Nawigacja w ramach poziomu 
hierarchicznego - W lewo

Strzałka w Lewo Nazwa folderu (jeśli 
istnieje)

Wejście na niższy poziom 
hierarchii folderów

Klawisz Trybu Nazwa folderu lub 
odtworzenie pierwszego 
pliku

Wyjście na wyższy poziom 
hierarchii folderów

Klawisz Nagrywania Nazwa folderu lub 
odtworzenie pierwszego 
pliku

Kasowanie bieżącego pliku Klawisz Trybu + klawisz 
Odtwarzania

Krótki dźwięk

Usuwanie wszystkich plików 
do przodu

Klawisz Trybu + klawisz 
Odtwarzania + strzałka w 
Prawo

2 dźwięki w odstępie

Usuwanie wszystkich plików 
do tyłu

Klawisz Trybu + klawisz 
Odtwarzania + strzałka w Lewo

2 dźwięki w odstępie

Etykietowanie głosem 
bieżącego folderu

Klawisz Nagrywania plus 
klawisz Trybu wciśnięte i 
przytrzymane

Sekwencja dźwięków 
niski-wysoki – początek 
nagrania, sekwencja 
dźwięków wysoki-niski – 
koniec nagrania

Ustawienie szybkiego dostępu 
do folderu

Klawisz Wyboru plus jeden z 
klawiszy z przedniego panelu

Nazwa folderu lub 
lokalizacji
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4.2. Książki
Moduł Książki wyposażony jest w odtwarzacz do odsłuchiwania indeksowanych 
(inteligentnych) książek mówionych, np., w formacie DAISY. Istotną różnicą w stosunku do 
konwencjonalnych książek mówionych jest fakt rozbudowanych możliwości 
nawigacyjnych. Pozwalają one na poruszanie się w tekście książki z wykorzystaniem wielu 
różnych poziomów nawigacji, tak, że można nie tylko przechodzić od jednego do drugiego 
pliku, ale można korzystać ze skoku czasowego, przechodzenia od zdania do zdania, od 
rozdziału do rozdziału czy od podrozdziału do podrozdziału, a i to jest dalece nie wszystko.

4.2.1. Odtwarzacz książek
4.2.1.1. Informacja ogólna
Odtwarzacz Książek w Milestone 312 obsługuje następujące formaty plików:

Format Opis

DAISY 2.02 Digital Accessible Information System (Druga generacja) - Format 
książek mówionych, który pozwala na obszerną nawigację. 

AUDIBLE AA 
& AAX

Format plików wykorzystywany przez Audible.com - popularnego 
Internetowego dostawcę mówionej rozrywki audio, informacji oraz 
programów edukacyjnych.

Jak widzimy na powyższym wyszczególnieniu, Milestone 312 odtwarza format DAISY 2.02 
– najpopularniejszy i najpowszechniej stosowany format DAISY. Format DAISY używany 
jest przez wiele bibliotek dla niewidomych i stanowi ważny standard przygotowywania 
książek mówionych. Poza formatem DAISY, także inne formaty będą obsługiwane. 
Jednym z ze znaczących formatów, wykorzystywanych w książkach mówionych jest 
format Audible portalu audible.com, stanowiącego największą platformę udostępniania 
książek mówionych.

4.2.1.2. Odtwarzanie książek
Naciskaj przycisk klawisz Wyboru na górnej krawędzi urządzenia, dopóki nie usłyszysz 
komunikatu "Książki". Znajdujesz się teraz we właściwym module.

Uwaga! Jeśli wciskanie klawisza Wyboru Milestona 312 nie powoduje żadnej reakcji, 
urządzenie może być w trybie uśpienia. W takim wypadku wystarczy nacisnąć klawisz 
Odtwarzania, a urządzenie zareaguje. Jeśli nadal żadna reakcja nie następuje, należy 
sprawdzić czy klawiatura nie jest zablokowana, czy urządzenie nie jest całkowicie 
ściszone oraz czy akumulator nie jest całkowicie rozładowany.

Aby przesłuchać książkę, trzeba ją najpierw wgrać na kartę pamięci SD Milestone 312. 
Również możliwe, choć nie zalecane, jest przechowywanie książek w pamięci 
wewnętrznej. Jeżeli chciałbyś wgrać książkę, a nie wiesz jak to zrobić, przeczytaj rozdział 
"Zarządzanie danymi przez komputer" w niniejszej instrukcji.
Aby rozpocząć czytanie, naciśnij klawisz Odtwarzania, znajdujący się na środku 
klawiatury. Ten sam przycisk pełni również funkcję pauzy. Naciskając klawisz Odtwarzania, 
można wstrzymać odtwarzanie, po czym wznowić je poprzez ponowne naciśnięcie 
klawisza Odtwarzania.
Aby sprawnie nawigować w Milestone po strukturze poziomów książek Daisy lub Audible, 
należy dokładnie poznać i zrozumieć ich budowę. Książki mają różne poziomy, podobne 
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do struktury rozdziałów i podstruktur książek drukowanych. W Milestone, naciskając górny 
przycisk klawisz Nagrywania i dolny przycisk klawisz Trybu, można wybrać dany poziom, 
po czym - naciskając przycisk strzałki w Lewo lub w prawo - nawigować w obrębie 
wybranego poziomu. Te cztery przyciski Łatwiej sobie wyobrazić jako krzyżyk nawigacyjny.

Na przykład: Przypuśćmy, że w Milestone znajduje się książka "Kuchnia prababki". 
"Kuchnia prababki" to książka kucharska. Podzielona jest na dania gorące i na dania 
zimne. Dania zimne podzielone są na zakąski, dania główne i desery. Mamy ochotę 
posłuchać o deserach.
Jesteśmy w aplikacji Książki i naciskamy klawisz Odtwarzania. Milestone rozpoczyna 
odtwarzanie książki "Kuchnia prababki". Bez naszego udziału odtwarza ją aż do końca.
Jednokrotne naciśnięcie dolnego przycisku klawisz Trybu przenosi nas na drugi poziom. 
Milestone oznajmi "Poziom drugi". Na tym poziomie mamy podział na dania gorące i dania 
zimne, które możemy wybrać przy pomocy strzałki w Lewo lub w prawo.
Naciskając raz przycisk strzałki w Prawo, wybieramy "Dania zimne". Aby z dań zimnych 
przeskoczyć do deserów, znów zmieniamy poziom na kolejny, bardziej precyzyjny. 
Jednokrotne naciśnięcie dolnego przycisku klawisz Trybu przenosi nas na trzeci poziom. 
Milestone oznajmi "Poziom trzeci". Na tym poziomie są zakąski, dania główne i desery. 
Można się pomiędzy nimi przemieszczać za pomocą przycisku strzałki w Lewo lub w 
prawo. Naciskając dwa razy przycisk strzałki w Prawo, wybieramy rozdział Desery. 
W tym momencie Milestone zaczyna odtwarzać rozdział, o który nam chodziło – „Desery”.

Krótko mówiąc, poruszamy się używając krzyżyka nawigacyjnego w następujący sposób:
Górny przycisk (klawisz Nagrywania i dolny przycisk (klawisz Trybu) pozwalają na zmianę 
poziomu nawigacyjnego, zaś przyciski lewy i prawy pozwalają na poruszanie się w ramach 
wybranego poziomu. Środkowy przycisk klawisz Odtwarzania rozpoczyna odtwarzanie od 
miejsca, w którym się znajdujemy.
Poprzez wielokrotne użycie klawisza Trybu, zauważysz istnienie dalszych typów nawigacji 
niż tylko poziomy rozdziałów. To, jakie możliwości nawigacyjne są dostępne, zależy od 
książki oraz tego, w jaki sposób została nagrana. Poniższa lista przedstawia wszystkie 
możliwości poziomów nawigacyjnych.

Możliwość 
nawigacyjna

Opis

Przeskakiwani
e zdaniami

Na tym poziomie można przejść do poprzedniego/następnego zdania, 
naciskając przyciski strzałek. Poziom ten oznajmiany jest przez 
Milestone komunikatem "Zdania".

Poziom 
rozdziałów

Na tym poziomie można przejść do poprzedniego/następnego 
rozdziału czy podrozdziału, naciskając przycisk strzałki w Lewo lub w 
prawo. Głębokość poziomów zależy od rodzaju książki Daisy. Liczba 
oznajmianych poziomów zależy od tego, jak szczegółowy jest podział 
książki. Poziom ten oznajmiany jest przez Milestone komunikatem 
"Poziom pierwszy", "Poziom drugi", itd.

Skok czasowy Na tym poziomie, naciskając przyciski strzałek, można przeskoczyć w 
wybranym kierunku o taką ilość tekstu, jaka jest odtwarzana w 
przeciągu dwóch minut. Jeżeli chcesz nawigować bardziej precyzyjnie, 
zalecamy przeskakiwać zdaniami. Poziom ten oznajmiany jest przez 
Milestone komunikatem "Skok czasowy".
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Możliwość 
nawigacyjna

Opis

Początek/
Koniec książki

Na tym poziomie można przejść odpowiednio na początek lub na 
koniec książki, naciskając przyciski strzałek. Poziom ten oznajmiany 
jest przez Milestone komunikatem "Początek/Koniec książki".

Przeskakiwani
e książkami

Na tym poziomie można przejść do poprzedniej/następnej książki, 
naciskając przycisk strzałki w Lewo lub w prawo, o ile na karcie 
pamięci znajduje się kilka książek. W przeciwnym razie poziom ten nie 
jest oznajmiany.

Przeskakiwani
e stronami

Na tym poziomie można przejść do poprzedniej/następnej strony, 
naciskając przyciski strzałek, o ile strony książki Daisy są 
numerowane. W przeciwnym razie ta pozycja menu się nie pojawia. 
Poziom ten oznajmiany jest przez Milestone komunikatem 
"Przeskakiwanie stronami".
Funkcja bezpośredniego dostępu do konkretnej strony:
Na tym poziomie można skorzystać także z komendy, pozwalającej na 
przejście bezpośrednio do żądanej strony. W tym celu należy wcisnąć 
klawisz Wyboru i przytrzymując go, wprowadzić żądany numer strony 
przy pomocy strzałki w Lewo, klawisza Odtwarzania i strzałki w Prawo. 
Każde wciśnięcie strzałki w Lewo zmienia liczbę setek, wciśnięcie 
klawisza Odtwarzania – dziesiątek, a wciśnięcie strzałki w Prawo 
pozwala wybrać jednostki numeru strony. Gdy zakończymy ustawianie 
numeru strony, puszczamy klawisz Wyboru i przechodzimy do żądanej 
strony.

Przeskakiwani
e przypisami

Na tym poziomie można przejść do poprzedniego/następnego 
przypisu, naciskając przycisk strzałki w Lewo lub w prawo, o ile 
książka Daisy posiada przypisy. W przeciwnym razie ta pozycja menu 
się nie pojawia. Poziom ten oznajmiany jest przez Milestone 
komunikatem "Przeskakiwanie przypisami".

Przeskakiwani
e marginaliami

Na tym poziomie można przejść do poprzedniej/następnej uwagi 
umieszczonej na marginesie, naciskając przycisk strzałki w Lewo lub 
w prawo, o ile książka Daisy takie uwagi posiada. W przeciwnym razie 
ta pozycja menu się nie pojawia. Przez uwagi na marginesie 
rozumiemy tekst umieszczony w ramkach bądź w osobnych 
kolumnach. Poziom ten oznajmiany jest przez Milestone komunikatem 
"Przeskakiwanie marginaliami".

Uaktywnij 
wyłącznik 
czasowy

Na tym poziomie można ustawić wyłącznik czasowy, naciskając 
przycisk strzałki w Prawo. Naciśnięcie przycisku strzałki w Lewo 
deaktywuje wyłącznik czasowy. Dzięki wyłącznikowi czasowemu, 
Milestone wyłącza się samoczynnie po upływie ustalonego czasu. 
Miejsce, w którym czytanie się zakończyło, zapamiętywane jest 
automatycznie. Poziom ten oznajmiany jest przez Milestone 
komunikatem "Uaktywnij wyłącznik czasowy".
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Możliwość 
nawigacyjna

Opis

Ustawianie 
czasu 
wyłącznika 
czasowego

Na tym poziomie można przedłużać czas działania wyłącznika 
czasowego, przy użyciu przycisków strzałek. W każdym przypadku 
oznajmiany będzie aktualnie ustawiony czas. Milestone oznajmi każdą 
kolejną zmianę czasu. Poziom ten oznajmiany jest przez Milestone 
komunikatem "Ustawianie czasu wyłącznika czasowego".

Zakładki Na tym poziomie można odnaleźć wcześniej ustawione zakładki, 
używając przycisków strzałek. Zakładki aktywują się w porządku ich 
pojawiania się, nie zaś w porządku ich wstawiania do książki.  Jest to 
korzystne, ponieważ użytkownik przemieszcza się w kierunku 
czytania, aż nie natrafi na poszukiwaną zakładkę. W ten sposób 
zakładki odnajduje się intuicyjnie i szybko.
Zakładki wstawia się bezpośrednio do książki, przytrzymując przycisk 
klawisz Nagrywania przez dwie sekundy. Są one zapisywane na karcie 
pamięci. Zaletą jest to, że można wymieniać zakładki z przyjaciółmi, 
oraz to, że są zawsze czytelnie przyporządkowane do danej książki, 
nawet jeśli pracuje się z wieloma książkami na wielu kartach pamięci. 
W jednej książce można wstawić do 120 zakładek. Poziom ten 
oznajmiany jest przez Milestone komunikatem "Zakładka".

Historia Na tym poziomie można przechodzić od jednej do drugiej 
zapamiętanej pozycji w książce Daisy. Milestone zapamiętuje do 
piętnastu ostatnich miejsc w książce Daisy. Naciskając strzałkę w 
Lewo, przeskakujemy o jedno miejsce wstecz, a naciskając strzałkę w 
Prawo, przeskakujemy o jedno miejsce do przodu. Poziom ten 
oznajmiany jest przez Milestone komunikatem "Historia".

4.2.1.3. Zestawienie komend modułu Książki

Funkcja Działanie Wsparcie akustyczne
Odtwarzanie/Pauza Klawisz Odtwarzania -
Odtwarzanie następnej części Strzałka w Prawo -
Odtwarzanie poprzedniej części Strzałka w Lewo, w ciągu 3 

sekund od rozpoczęcia 
odtwarzania

-

Wstawianie zakładki Klawisz Nagrywania przez 
minimum dwie sekundy

"Zakładka wstawiona"

Kasowanie zakładki Klawisz Trybu + klawisz 
Odtwarzania

"Zakładka skasowana"

Usuwanie wszystkich zakładek Klawisz Trybu + klawisz 
Odtwarzania + Strzałka w 
Prawo + (Strzałka w Lewo)

"Wszystkie zakładki 
skasowane"

Przejście do następnego 
poziomu w górę

Klawisz Nagrywania Nazwa poziomu

Przejście do kolejnego poziomu 
wgłąb

Klawisz Trybu Nazwa poziomu
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4.3. Budzik

4.3.1. Informacja ogólna
Moduł Budzik to bardzo prosty system. Jest to łatwy w obsłudze budzik, zapewniający 
nam punktualne wstawanie rankiem. Dodatkowo możemy tu sprawdzić czas i datę.

4.3.2. Korzystanie z modułu Budzik
Naciskaj przycisk klawisz Wyboru na górnej krawędzi urządzenia, dopóki nie usłyszysz 
komunikatu "Budzik". Znajdujesz się teraz we właściwym module.

Uwaga! Jeśli wciskanie klawisza Wyboru Milestona 312 nie powoduje żadnej reakcji, 
urządzenie może być w trybie uśpienia. W takim wypadku wystarczy nacisnąć klawisz 
Odtwarzania, a urządzenie zareaguje. Jeśli nadal żadna reakcja nie następuje, należy 
sprawdzić czy klawiatura nie jest zablokowana, czy urządzenie nie jest całkowicie 
ściszone oraz czy akumulator nie jest całkowicie rozładowany.

Aby sprawdzić aktualny czas, należy wcisnąć klawisz Odtwarzanie. Jeśli klawisz ten 
wciśniemy i przytrzymamy dłużej, usłyszymy także po informacji o aktualnym czasie, 
informację o aktualnej dacie.

Aby ustawić budzik, mamy do dyspozycji następujące ustawienia: 

Włącznik/wyłącznik: Pierwsze ustawienie, które usłyszymy bezpośrednio po wejściu do 
tego modułu, to Włącznik/Wyłącznik. Przy pomocy klawiszy strzałek 
możemy zdecydować czy chcemy, żeby budzik był włączony, czy 
wyłączony.
Aby przejść do następnego ustawienia, wciskamy klawisz Trybu. 
Będzie to godzina budzenia. Wartość poprzedniego ustawienia 
zostaje automatycznie zapamiętana.

Godzina budzenia: W tym miejscu ustawiamy czas, kiedy chcemy zostać obudzeni. 
Strzałkami w lewo i w prawo wybieramy żądaną godzinę budzenia. 
Następny punkt poniżej pozwoli nam także ustawić minuty, aby 
dokładniej określić żądany czas pobudki. Aby przejść do tego punktu, 
wciskamy klawisz Trybu.

Minuty budzenia: Przy pomocy strzałek w Lewo i w prawo ustawiamy liczbę minut, jaka 
zostanie dodana do wskazanej powyżej godziny budzenia. Do 
kolejnego punktu ustawień znowu przechodzimy klawiszem Trybu.

Powtarzanie: W tym punkcie możemy wybrać sposób powtarzania budzenia. Do 
wyboru jest budzenie jednokrotne, budzenie codzienne, budzenie w 
dni powszednie lub budzenie we wszystkie dni z wyjątkiem niedziel.

Jeśli wciśniemy klawisz Trybu i przytrzymamy go przez 1,5 sekundy, wejdziemy do Menu, 
gdzie otrzymamy krótką informację o ustawieniach budzika. Klawiszem Wyboru 
opuszczamy Menu.
A gdy wreszcie pewnego pięknego dnia znienacka zadzwoni nasz budzik, wystarczy 
wcisnąć dowolny klawisz na przednim panelu Milestona, aby go uciszyć.

Uwaga! Pamiętajmy o właściwym ustawieniu zegara. Zegar ustawiamy w Menu w 
zakładce Ustawienia Podstawowe.
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5. Moduły Dodatkowe

5.1. Speakout (Czytnik RFID)

5.1.1. Informacje Ogólne
Speakout służy do identyfikacji przedmiotów. Wykorzystuje w tym celu technologię RFID. 
RFID to skrót od "Radio Frequency Identification" (identyfikacja częstotliwości radiowych). 
Znamy tę technologię na przykład ze sklepu.  Towary są oznakowane etykietami RFID i 
gdy ktoś usiłuje coś ukraść, uruchamia alarm znajdujący się w bramce. Technologię RFID 
wykorzystuje się także w nowoczesnej logistyce.
A my mamy ją zastosowaną w Milestone 312. 
W jaki sposób możemy skorzystać z tej technologii do naszych potrzeb? Milestone 312 
posiada wbudowany czytnik RFID, który potrafi identyfikować szeroką gamę etykiet RFID. 
etykiety te występują w formie naklejek, guzików, kart i wiele innych, zależnie od tego, jaki 
przedmiot chce się oznaczyć. Załóżmy, że ktoś dysponuje ogromną kolekcją albumów 
muzycznych. Teraz może wziąć naklejkę na płyty CD i umieścić ją na jednym ze swych 
krążków. Następnie może użyć Speakout do przeskanowania etykiety. Speakout odczyta 
ją. W następnej kolejności, można odczytaną etykietę powiązać z notatką głosową. W 
sporządzonym nagraniu można zawrzeć ważne informacje, takie jak opis, tytuł albumu itp. 
Podobnie można postąpić ze wszystkimi płytami. Następnym razem gdy będziemy 
skanowali którąś ze swoich płyt za pomocą Speakout, Milestone 312 odtworzy naszą 
notatkę głosową z nagranymi informacjami o płycie CD.
Przykładowo, gdybyś chciał urozmaicić intymną schadzkę którąś ze swoich płyt, szybko 
przeskanuj ją przy pomocy Speakout, a unikniesz ewentualności nieopatrznego włączenia 
otrzymanej na ostatnie urodziny płyty Spice Girls.

Dzięki temu systemowi identyfikacyjnemu masz niewyczerpane możliwości do 
wykorzystania w rozmaitych sytuacjach. Możesz na przykład oznaczyć wszystkie butelki 
wina w piwnicy. Możesz oznaczyć wszystkie rodzaje koszów, pudełek i opakowań, by 
wiedzieć, co znajduje się w środku (dzięki specjalnym metalowym etykietom, możesz 
również oznaczać puszki). Oznaczaj istotnymi informacjami ubrania i leki. 

5.1.2. Korzystanie z modułu Speakout
Naciskaj przycisk klawisz Wyboru na górnej krawędzi urządzenia, dopóki nie usłyszysz 
komunikatu "Speakout". Znajdujesz się teraz we właściwym module.

Uwaga! Jeśli wcisnęliśmy klawisz Wyboru rządzenia Milestone 312 i nie nastąpiła żadna 
reakcja, może to oznaczać, że urządzenie jest w trybie uśpienia. W takim wypadku 
wystarczy wcisnąć klawisz Odtwarzania, aby nastąpiła reakcja. Jeśli nadal żadna reakcja 
nie następuje, należy sprawdzić czy klawiatura nie jest zablokowana, głośność nie jest 
maksymalnie ściszona oraz czy nie jest wyczerpany akumulator. Jeśli Milestone 312 
działa, a my nie możemy znaleźć modułu Speakout, oznacza to, że jako oprogramowanie 
uzupełniające może on nie być w naszym urządzeniu aktywny, gdyż nie został zakupiony.

Trzymaj wciśnięty przycisk klawisz Odtwarzania w czasie, gdy Speakout skanuje etykiety. 
Trzeszczący dźwięk oznacza, że skanowanie jest w toku. Należy przesunąć dłuższy, lewy 
bok Milestone 312 nad etykietką. Zależnie od rodzaju etykiet, Speakout może je odczytać 
z odległości od 0.5 cm do 4 cm. Jeżeli znaleziona zostanie nie opisana etykieta, usłyszysz 
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komunikat "Znaleziono nową etykietę". Teraz nagraj notatkę z odpowiednimi informacjami 
dla tej etykiety. W tym celu trzymaj wciśnięty klawisz Nagrywania. Usłyszysz kliknięcie, 
które sygnalizuje rozpoczęcie nagrywania, a wówczas możesz zacząć mówić. Nagrywanie 
zakończy się po zwolnieniu klawisza Nagrywania.
Jeśli przeskanujesz tę samą etykietę po raz kolejny naciskając klawisz Odtwarzania, 
wówczas zamiast komunikatu "Znaleziono nową etykietę" pojawi się Twoja notatka. 
Oczywiście, możesz ponownie nagrywać notatki tyle razy, ile chcesz.
Nagrania głosowe tworzone przez Speakout są zapamiętywane w folderze o nazwie 
"Speakout" w pamięci wewnętrznej.

Uwaga! Należy pamiętać, że wersja Basic urządzenia Milestone 312 może być 
wyposażona w demonstracyjną wersję modułu Speakout. Wersja ta ma ograniczenie do 
obsługi maksymalnie trzech etykiet z połączonymi z nimi plikami nagrań. Tę 
demonstracyjną wersję możemy sobie wyłączyć z pomocą pliku CONFIG 
MILESTONE.TXT. Więcej informacji na temat tego pliku znajdziemy w rozdziale 
Dostosowywanie z pomocą CONFIG MILESTONE.TXT w niniejszym podręczniku.

Uwaga! Należy pamiętać, że etykietki, złożone jedna na drugiej, nie działają. Zwracamy 
też uwagę, że etykietki RFID nie działają także na metalu, za wyjątkiem specjalnej, 
przystosowanej do działania na przedmiotach metalowych etakietki TAGRO2.

Poniższe wyszczególnienie omawia tryb Speakout, z podaniem wszystkich możliwych 
komend.

5.1.3. Zestawienie komend modułu Speakout
Funkcja Działanie Wsparcie akustyczne

Skanowanie Klawisz Odtwarzania, 
wciśnij i przytrzymaj

Trzaski

Nagrywanie notatki 
informacyjnej dla etykiety

Klawisz Nagrywania, wciśnij 
i przytrzymaj

"Kliknięcie"

Ponowne odsłuchanie 
nagrania

Klawisz Odtwarzania Notatka informacyjna

Usuwanie notatki dla  etykiety Klawisz Trybu + klawisz 
Odtwarzania

Krótki dźwięk

5.1.4. Rozróżnianie etykiet
Dostępne są etykiety w formie naklejek, plastikowych kart, guzików lub pierścieni. 
Naklejkami oznacza się przedmioty na stałe. Nie warto próbować usuwać naklejek z 
przedmiotów, ponieważ prawie za każdym razem antena ulega zniszczeniu, czyniąc 
etykietę bezużyteczną. Natomiast nagranie głosowe dla każdej etykiety można zmieniać 
bez ograniczeń. toteż właśnie naklejki stanowią idealne rozwiązanie dla oznaczania, np., 
pojemników, których zawartość się zmienia. Z kolei karty plastikowe, guziki i pierścienie 
zostały pomyślane jako etykiety do oznaczania różnych, zmieniających się przedmiotów.
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5.1.4.1. Etykieta kwadratowa samoprzylepna (TAGSQ1)
Długość boku 40mm.
Nadaje się do oznaczania dowolnych przedmiotów. Mamy tu do 
czynienia z kompromisem pomiędzy rozmiarami a zasięgiem odczytu.  
Tego typu etykieta nadaje się do oznaczania przedmiotów o płaskiej 
powierzchni, jak pudełka, koperty, foldery, opakowania CD, gry 
planszowe, opakowania na żywność itd.

5.1.4.2. Guziki, nadające się do prania (TAGLA1)
Średnica 15mm, grubość 2mm.
Guziki są specjalnie zaprojektowane do ubrań. Można je prać w temperaturze 
do 100 stopni Celsjusza jak również zamrażać. Zasięg odczytu jest bardzo 
dobry. Dzięki niewielkim rozmiarom, nadają się doskonale do stosowania z mocowaniem 
na rzep, np. do etykietowania opakowań z lekami (patrz niżej).

5.1.4.3. Kółka samoprzylepne typu rzep (TAGVEL)
Mogą być używane z małymi guzikami (TAGLA1).
Średnica 13 mm.
Samoprzylepnych kółek typu rzep można używać bez ograniczeń na różnych 
przedmiotach. Dostarczane kółka typu rzep składają się z miękkiej części (kółka z 
pętelkami) i części twardej (kółka z haczykami). Kółko z haczykami przykleja się do 
etykiety, a kółko z pętelkami – do etykietowanego przedmiotu, np. pudełka z lekami. Po 
wykorzystaniu leku, odczepiamy etykietkę wraz z przyklejonym do niej kółkiem z 
haczykami rzepu, a pudełko z przyklejonym do niego kółkiem z miękką częścią rzepu – 
wyrzucamy. Etykietki możemy użyć ponownie do oznaczenia innego przedmiotu, do 
którego trzeba przykleić tylko element z miękkiej połowy rzepu.

5.1.4.4. Etykieta w kształcie karty kredytowej (TAGCC1)
Wymiary 85 na 54mm.
Ten rodzaj etykiety ma wyjątkowo duży zasięg odczytu, aż do 4 cm 
(ze względu na spore rozmiary). Karta nadaje się doskonale do 
etykietowania teczek z dokumentami oraz wkładania do kopert i 
kieszeni.

5.1.4.5. Guzik z otworem w środku, odporny na metal (TAGRO2)
Średnica 32 mm, grubość 7 mm.
Tego typu etykiety wyróżniają się możliwością stosowania na metalu. 
Można je mocować za pomocą gumki recepturki do średniej wielkości 
przedmiotów, na przykład do puszek z żywnością.

5.1.4.6. Etykieta samoprzylepna na płyty CDs i DVD (TAGCD1)
Średnica 35mm, z otworem w środku
Jak sama nazwa wskazuje, etykieta służy do oznaczania płyt CD i DVD. 
Przykleja się ją na górnej powierzchni płyty, dokładnie w jej środku. 
Właściwą powierzchnią jest ta, która nie jest opatrzona wypukłym kółkiem 
wokół środka. Proszę nie przyklejać niczego na spodniej stronie płyty. Nie 
należy również przyklejać czegokolwiek w innym miejscu niż wyłącznie na 
środku. Niekoncentrycznie przyklejone przedmioty mogą modyfikować sposób obracania 
się płyty, a co za tym idzie, poważnie uszkodzić napęd CD. Aby poprawnie nakleić etykietę 
w środku płyty, należy odkleić ją od podłoża i wsunąć na mały palec, zwróconą stroną 
przylepną ku końcowi palca. Teraz wsuwamy płytę na palec, zwracając ją stroną 
wierzchnią ku naklejce. Następnie należy wyrównać etykietę przy pomocy kciuka. Etykietę 
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należy naklejać bardzo ostrożnie. Próba oderwania jej od płyty, niemal na pewno skończy 
się zniszczeniem etykiety.

5.1.4.7. Etykietka kwadratowa (TAGSQ2), samoprzylepna wielorazowego użytku
Długość boku – 55 mm.
Etykietka ta ma spory zasięg odczytu – do 4 cm – ze względu na swe 
spore rozmiary. Jest to ponadto etykietka samoprzylepna, którą można 
odklejać i używać ponownie. Można ją porównać z karteczką Post-it. 
Można jej używać do podobnych celów, jak etykietki TAGSQ1.

5.2. Radio

5.2.1. Informacje ogólne
Moduł Radio zawiera w pełni funkcjonalne radio stereo. Można zmieniać ustawione 
fabrycznie kanały, a nawet nagrywać sygnał z radia.

5.2.2. Używanie modułu Radio
Naciskaj przycisk klawisz Wyboru na górnej krawędzi urządzenia, dopóki nie usłyszysz 
komunikatu "Radio". Znajdujesz się teraz we właściwym module.

Uwaga! Jeśli wciskanie klawisza Wyboru Milestona 312 nie powoduje żadnej reakcji, 
urządzenie może być w trybie uśpienia. W takim wypadku wystarczy nacisnąć klawisz 
Odtwarzania, a urządzenie zareaguje. Jeśli nadal żadna reakcja nie następuje, należy 
sprawdzić czy klawiatura nie jest zablokowana, czy urządzenie nie jest całkowicie 
ściszone oraz czy akumulator nie jest całkowicie rozładowany.
Jeżeli Milestone 312 działa prawidłowo, a nie możesz znaleźć Radia, miej świadomość, że 
jest to oprogramowanie dodatkowe i że nie jest ono dołączane w podstawowej wersji 
M312. Jeżeli Milestone jest ustawiony na moduł Radio, a nie może znaleźć żadnej stacji 
radiowej, upewnij się czy słuchawki są podłączone.

Przede wszystkim należy podłączyć słuchawki. Kabel słuchawkowy pełni jednocześnie 
funkcje anteny, czyli jest bardzo ważny, jeśli chodzi o odbiór. Bez podłączonych słuchawek 
będziesz miał duże trudności ze znalezieniem sygnału.
Naciśnij klawisz Odtwarzania, a będziesz mógł słuchać aktualnie ustawionej 
częstotliwości. Jeśli ponownie naciśniesz klawisz Odtwarzania, odtwarzanie zostanie 
przerwane, a urządzenie się wyciszy. Jeżeli ustawiona częstotliwość generuje tylko szumy, 
wciśnij i przytrzymaj przez sekundę którąś ze strzałek, aby zmienić kanał. Strzałka w 
Prawo przeskakuje na następną wyższą częstotliwość. Strzałka w Lewo zmienia kanał na 
następny w dół. Aby precyzyjnie dostroić radio, naciśnij krótko jedną ze strzałek, a 
wówczas częstotliwość zmieni się o najmniejszą możliwą jednostkę, czyli 0.1 MHz.

5.2.2.1. Zapisywanie częstotliwości radiowych i nadawanie nazwkanałom
Jeśli dana stacja radiowa interesuje nas i chcielibyśmy ją zapamiętać, wciskamy na 2 
sekundy klawisz Odtwarzania, aż usłyszymy krótki sygnał dźwiękowy. Bieżąca 
częstotliwość została zapamiętana. Mamy możliwość zapamiętania do 12 stacji radiowych. 
Pomiędzy zapamiętanymi częstotliwościami przechodzimy klawiszami Nagrywania i Trybu. 
Klawisz Nagrywania przenosi nas na najbliższą wyższą zapamiętaną częstotliwość, 
klawisz Trybu przenosi nas na najbliższą niższą zapamiętaną częstotliwość. Każdej 
zapamiętanej stacji możemy także nadać nazwę, stosując w tym celu tę samą komendę, 
jakiej używamy do nadawania folderom etykiet głosowych w module Audio. Wciskamy 
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zatem i przytrzymujemy klawisz Nagrywania, a następnie dodatkowo wciskamy i 
przytrzymujemy klawisz Trybu. Oba przyciski trzymamy tak długo, póki nie skończymy 
wypowiadać nagrywanej nazwy stacji. Samo nagranie rozpoczyna się po stanowiących 
margines bezpieczeństwa trzech sekundach, a kończy się wraz ze zwolnieniem obu 
klawiszy. Moduł sygnalizuje początek nagrania sekwencją niski-wysoki dźwięk, zaś 
zakończenie nagrywania sygnalizowane jest sekwencją wysoki-niski dźwięk. Nowo 
nagraną etykietę głosową usłyszymy, gdy tylko wybrana zostanie dana zapamiętana 
stacja.

Uwaga! Należy pamiętać, że etykietowanie stacji radiowej głosem jest możliwe wyłącznie 
wówczas, gdy odtwarzanie radia przełączymy na pauzę.

5.2.2.2. Funkcja Bezpośredniego wyboru Częstotliwości 
Zamiast przeskakiwać z jednej stacji na drugą przy pomocy strzałek, możemy również 
przejść bezpośrednio do wybranej częstotliwości, używając "Funkcji Bezpośredniego 
wyboru Częstotliwości". By użyć tej funkcji, naciskamy i przytrzymujemy klawisz Wyboru, a 
następnie wprowadzamy częstotliwość używając Strzałki w Lewo, klawisza Odtwarzania i 
strzałki w Prawo. Przy każdym naciśnięciu strzałki w Lewo przeskakujemy pomiędzy 80, 
90, 100MHz, naciskając klawisz Odtwarzania zmieniamy pojedyncze cyfry od 1 do 9MHz, 
a za pomocą strzałki w Prawo wybieramy od 0,1 do 0,9 MHz.
Jako przykład, wybieramy częstotliwość 104.2MHz. Wciskamy klawisz Wyboru i trzymamy 
go do czasu wprowadzenia całej częstotliwości.  Zaczynamy od wciśnięcia strzałki w Lewo 
3 razy, aby dojść do 100MHz, po czym naciskamy 4 razy klawisz Odtwarzania, aby dojść 
do 4MHz. mamy wpisane 104MHz i gdybyśmy puścili klawisz Wyboru, przeszlibyśmy do 
tej częstotliwości. Ale musimy jeszcze wprowadzić 0.2MHz. W tym celu dwókrotnie 
naciskamy strzałkę w Prawo. Częstotliwość jest już ustawiona. Możemy zwolnić klawisz 
Wyboru, a radio przeskoczy do ustawionej częstotliwości.

5.2.2.3. Nagrywanie radia
Jeśli usłyszymy w radio interesujący wywiad czy piękną piosenkę, mamy możliwość 
dokonania nagrania. Aby rozpocząć nagrywanie wciskamy klawisze Nagrywanie i 
Odtwarzanie, jak w module Audio do wykonywania nagrania ciągłego. Nagranie kończymy 
wciskając krótko klawisz Nagrywania. Nagrania możemy odsłuchać przechodząc do 
modułu Audio i wybierając folder Radio w pamięci wewnętrznej urządzenia. Tu znajdziemy 
utworzony plik i będziemy mogli go odsłuchać.

Uwaga! Możliwe jest też słuchanie radia przez wbudowany głośnik Milestona. W tym celu 
trzeba wcisnąć i przytrzymać klawisz Wyboru i dodatkowo wcisnąć klawisz Trybu. W tym 
trybie działania nie można dokonywać żadnych ustawień. Aby powrócić do normalnego 
korzystania z urządzenia, wciskamy klawisz Odtwarzania.
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5.2.3. Zestawienie komend modułu Radio
Funkcja Działanie Wsparcie akustyczne

Odtwarzanie/ wyciszanie 
aktualnej częstotliwości

Klawisz Odtwarzania -

Szukanie: Przeskocz do 
następnego wyższego 
kanału radiowego

Strzałka w Prawo przez 1 
sek.

-

Szukanie: Przeskocz do 
następnego niższego kanału 
radiowego

Strzałka w Lewo przez 1 
sek.

-

Dokładne strojenie (Krok 0.1 
MHz)

Strzałka w Lewo / Strzałka 
w Prawo

-

Zapamiętanie częstotliwości 
aktualnie słuchanej stacji

Klawisz Odtwarzania przez 
2 sekundy

Krótki sygnał dźwiękowy

Zapamiętana stacja wyżej na 
liście

Nagrywanie Krótki sygnał dźwiękowy lub 
etykieta głosowa

Zapamiętana stacja niżej na 
liście

Tryb Krótki sygnał dźwiękowy lub 
etykieta głosowa

Etykietowanie głosowe 
bieżącej zapamiętanej stacji

Wciśnięcie i przytrzymanie 
Nagrywania i Trybu

Sekwencja dźwięków niski-
wysoki – początek nagrania; 
sekwencja dźwięków wysoki-
niski – koniec nagrania

Funkcja Bezpośredniego 
wyboru Częstotliwości

Przytrzymaj klawisz 
Wyboru w połączeniu ze 
strzałką w Lewo, 
klawiszem Odtwarzania i 
strzałką w Prawo

Oznajmianie aktualnie 
wprowadzonej częstotliwości

Nagrywanie z radia Rozpoczęcie: Klawisz 
Nagrywania + klawisz 
Odtwarzania
Zakończenie: Klawisz 
Nagrywania

Sekwencja dźwięków "niski-
wysoki"
(rozpoczęcie nagrywania),
Sekwencja dźwięków "wysoki-
niski"
(zakończenie nagrywania)
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6. Pozostałe informacje

6.1. Dane techniczne
• Pamięć wewnętrzna: 1GB, - 0.74GB dostępnych dla użytkownika
• Pamięć zewnętrzna: w zależności od karty SD, maksymalnie 32GB (aktualnie)
• Długość czasu nagrania głosu (w pamięci wewnętrznej): 26 godzin
• Długość czasu nagrania głosu (w pamięci zewnętrznej): 32GB lub 46 dni
• Bitrate dla nagrań przez wbudowany mikrofon:64 kbps
• Ilość przetwarzanych bitów (bitrate) podczas nagrywania przy użyciu mikrofonu 

zewnętrznego – 256 kbps.
• Częstotliwość próbkowania dla nagrań przez wbudowany mikrofon: 44.1 kHz
• Próbkowanie wynikowe dla nagrywania: 16 bitów
• Zakres szybkości transmisji bitów dla odtwarzania: od 8 kbps do 320 kbps, lub VBR 

(wirtualny Bit Rate)
• Złącze USB 2.0 Hi-Speed
• Slot na karty pamięci MMC, SD, SDHC maksymalna pojemność karty 32 GB
• Wejście słuchawkowe: standardowy mini jack 3,5 mm
• Wtyczka mikrofonu zewnętrznego 3,5 mm typu jack.
• Obudowa z wytrzymałego plastiku
• Wymiary: 85 x 54 x 14 mm
• Waga: 53 gramów
• Wbudowany akumulator litowo-polimerowy
• Maksymalny czas pracy: Ponad 12 godzin
• Maksymalny czas ładowania: 5 godziny
• Dla Speakout: Częstotliwość odczytu 13,56MHz, standard ISO15693

6.2. Wskazówki

6.2.1. Karty Pamięci SD
6.2.1.1. Zalecani producenci
Na rynku występuje wiele rozmaitej jakości kart SD. My polecamy karty SD firm: SanDisk, 
Kingston, Transcend i Toshiba.

6.2.1.2. Ochrona zawartości karty SD
Jeżeli na karcie SD przechowujemy ważne pliki lub archiwum, które chcemy 
zabezpieczyć, skorzystajmy z małego przełącznika ochrony przed zapisem/kasowaniem, 
w który każda karta jest wyposażona. Zabezpieczenie włącza się gdy blokada jest po 
przeciwnej stronie niż złącze karty. Bok ze złączem można dozpoznać po ściętym rogu 
karty. Milestone 312 rozpoznaje i respektuje to zabezpieczenie. Przy próbie nagrania na 
zabezpieczonej karcie pamięci, generowany jest komunikat "Zapis zablokowany".

6.2.2. Dostosowywanie za pośrednictwem pliku CONFIG 
MILESTONE.TXT

W katalogu głównym wewnętrznej pamięci Milestone 312 znajduje się plik “CONFIG 
MILESTONE.TXT“. Za pomocą tego pliku można aktywować i dezaktywować urządzenia i 
funkcje. Można zmieniać ustawienia z Menu i bardziej zaawansowane. Dzięki temu plikowi 
można dostosować urządzenie do własnych potrzeb. Nie kasuj tego pliku, ponieważ 
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usunie to wszystkie dotychczasowe ustawienia, a urządzenie powróci do ustawień 
fabrycznych.

6.2.3. Aktualizacja Oprogramowania
Firma Bones Inc. wprowadza od czasu do czasu nowe oprogramowanie, aby ulepszyć 
swój produkt i dostosować go do życzeń użytkowników. Jeżeli masz jakieś problemy ze 
swoim urządzeniem, zwłaszcza po uaktualnieniu nowego oprogramowania (np. Speakout), 
upewnij się, czy masz zainstalowane najnowsze oprogramowanie. Więcej na temat 
radzenia sobie z wyżej wspomnianym problemem możesz znaleźć w rozdziale "Serwis i 
pomoc techniczna".

6.2.4. Dbałość o Milestone
Zalecane jest korzystanie z dostarczonego z Milestonem futeraliku w celu unikania 
zadrapań i kontaktu z wodą. Przypominamy – żadnych nagrań pod wodą!

6.2.5. Tworzenie kopii zapasowej danych
Kopia zapasowa polega na zachowaniu zawartości M312 w innej pamięci. Taką inną 
pamięcią bywa zazwyczaj komputer. Sporządzenie kopii danych chroni nas przed ich 
ewentualną utratą wskutek zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Milestone 312. Aby 
sporządzić kopię zapasową, należy połączyć M312 z komputerem (w sposób opisany w 
rozdziale "Połączenie z komputerem" niniejszej instrukcji) a następnie skopiować 
wszystkie foldery M312 na komputer. Później wystarczy tylko dogrywać pliki, które uległy 
przeróbce lub zostały nowo nagrane.

6.3. Rozwiązywanie Problemów

6.3.1. Nic nie działa
Przede wszystkim, oddychaj powoli, zrelaksuj się i nie bij biednego Milestone. A już na 
pewno nie przed wypróbowaniem poniższych rad:

Krok 1:  Czy urządzenie zasilane jest prawidłowo? Podłącz Milestone 312 i upewnij 
się, że ładowarka ma zasilanie. Baterię należy ładować przez co najmniej pół 
godziny.

Krok 2:  Czy urządzenie jest włączone? Wciśnij klawisz Odtwarzania przez co 
najmniej pół sekundy.

Krok 3:  Czy klawiatura nie jest zablokowana? Trzymając wciśnięty przycisk klawisz 
Trybu (dolny przycisk ze znakiem krzyżyka) krótko wciśnij przycisk klawisz 
Nagrywania (górny przycisk w kształcie zatrzaski) i poczekaj na reakcję 
urządzenia:

- Jeśli usłyszysz komunikat: "Klawiatura aktywna", to Klawiatura była 
zablokowana, a obecnie jest już odblokowana. Przejdź bezpośrednio do 
kroku 5.

- Jeśli usłyszysz komunikat: "Klawiatura zablokowana”, to Klawiatura została 
właśnie zablokowana.  Naciśnij tę samą kombinację przycisków po raz 
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kolejny, aby odblokować klawiaturę. Urządzenie odtworzy komunikat 
"Klawiatura aktywna". Przejdź bezpośrednio do kroku 5.

- Jeśli nie usłyszysz żadnego komunikatu, Prawdopodobnie urządzenie jest 
ściszone. Przytrzymaj wciśnięty przycisk klawisz Trybu i jednocześnie 
wciskaj strzałkę w Prawo przez około 5 sekund. PrZejdź do kroku 4.

Krok 4:  Czy przy ściszonym urządzeniu nie została włączona blokada klawiatury? 
Wciśnij klawisz Odtwarzania, aby odtworzyć odpowiedni komunikat.

- Jeśli usłyszysz pojedynczy dźwięk lub nagrany komunikat, to klawiatura nie 
była zablokowana. Przejdź od razu do kroku 5.

- Jeśli nie usłyszysz żadnego dźwięku ani nagranego komunikatu – możliwe, 
że przy ściszonym urządzeniu włączona została blokada klawiatury – 
powtórz próbę, poczynając od kroku 3.

- Jeśli usłyszymy krótki sygnał lub nagrany komunikat, przechodzimy od razu 
do kroku 5.

- Jeśli nie usłyszymy żadnego dźwięku czy nagranego komunikatu, oznacza 
to, że urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo. Należy wówczas wcisnąć i 
przytrzymać wszystkie klawisze na przednim panelu Milestona z wyjątkiem 
klawisza Odtwarzania i zaczekać przez 5 sekund. Powoduje to 
zrestartowanie urządzenia z fabrycznymi ustawieniami. 

Krok 5:  Czy pamięć urządzenia nie jest zapełniona? Przeprowadź test nagrywania, 
polegający na wciśnięciu przycisku klawisz Nagrywania, nagraniu notatki i 
zwolnieniu przycisku. Naciśnij przycisk klawisz Odtwarzania, aby odsłuchać 
nagranie testowe. Jeśli słyszysz nagranie testowe, oznacza to, że z 
urządzeniem jest wszystko w porządku i można z niego korzystać bez 
dalszych komplikacji. Jeśli nie słyszysz nagrania testowego, oznacza to, że 
urządzenie nie działa prawidłowo. Prosimy skontaktować się ze sprzedawcą. 
Jeśli przy rozpoczęciu nagrywania usłyszysz komunikat "Pamięć pełna" - 
Pamięć Milestone 312 jest pełna lub prawie pełna. Usuń notatkę poprzez 
rozpoczęcie jej ponownego odtwarzania, a następnie wciśnięcie i 
przytrzymanie w tym samym czasie przycisku klawisz Trybu, przy 
jednoczesnym wciśnięciu przycisku klawisz Odtwarzania. Spróbuj ponownie 
wykonać test nagrywania. Jeśli znów okaże się to niemożliwe, wówczas 
urządzenie nie działa prawidłowo. Prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.

6.3.2. Nie można nic zapisać na karcie SD
Są dwa aspekty do sprawdzenia. Albo karta SD jest pełna, albo blokada karty SD jest 
włączona (blokada znajduje się na lewym boku karty). Możesz albo wymienić pełną kartę 
pamięci na mniej zapełnioną, albo usunąć niepotrzebne pliki i zwolnić trochę miejsca. 
Włączoną blokadę karty (przełącznik w dolnym położeniu) możesz zmienić przełączając 
przełącznik w górę (w kierunku metalowych łączy) - dezaktywując w ten sposób 
zabezpieczenie.

6.3.3. Nie masz dostępu do wszystkich poziomów nawigacyjnych w 
urządzeniu Książki

To, jakie możliwości nawigacyjne są dostępne, zależy od konkretnej książki oraz od tego, 
w jaki sposób została ona nagrana. Tak więc, jeżeli w książce nie została 
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zaprogramowana opcja "Przeskakiwanie stronami", wówczas taka funkcja nie jest 
możliwa.

6.4. Serwis i Wsparcie Techniczne

6.4.1. Informacje ogólne
Serwis i pomoc techniczną w pierwszej kolejności otrzymasz od sprzedawcy, od którego 
kupiłeś Milestone 312. Zna on urządzenie bardzo dobrze i często może pomóc. Jeżeli 
problem okaże się trudniejszy, sprzedawca skontaktuje się z nami, firmą Bones Inc., a my 
przyjmiemy M312 do naprawy, albo udzielimy odpowiedzi na Twoje pytania. 

6.4.2. Aktualizacja Oprogramowania
Celem Bones Inc. jest ciągła poprawa Milestone 312 zgodnie z komentarzami i prośbami, 
jakie nasi dystrybutorzy otrzymują od klientów. Tak więc, Twoje opinie są zawsze mile 
widziane.
Twoje potrzeby, pragnienia i problemy zostaną uwzględnione w nowej wersji 
oprogramowania. Pozwolą one na aktualizację oprogramowania w Milestone 312, a tym 
samym na rozwiązanie problemów czy dodanie nowych funkcji.
Jeśli chcesz dokonać aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji, masz dwie 
możliwości.
Możesz udać się do sprzedawcy, u którego nabyłeś urządzenie. On natomiast zaktualizuje 
Milestone 312, jeśli tylko okaże się, że oprogramowanie jest nieaktualne. Aktualizację 
możesz także przeprowadzić samodzielnie, za pośrednictwem Internetu. W tym celu 
wykonaj następujące czynności.

• Sprawdź, jaką wersję oprogramowania posiada Twój Milestone 312: Odpowiedni 
komunikat o wersji oprogramowania znajdziesz w Ustawieniach Podstawowych, w 
menu. 

• Sprawdź, jaka jest najnowsza wersja oprogramowania: Otwórz przeglądarkę Internetową 
i wejdź na stronę "http://www.bones.ch". Zajrzyj do zakładki "Support", po czym wybierz 
produkt "Milestone 312". Znajdziesz tam najnowsze oprogramowanie, np. 2.2. Jeżeli jest 
ono wyższe niż to zainstalowane w M312, wówczas pobierz stosowny plik na komputer.

• Należy nagrać najnowsze oprogramowanie w pamięci zewnętrznej M312. W tym celu 
podłączamy Milestone do komputera. Jeśli nie orientujemy się, jak to zrobić, powinniśmy 
zapoznać się z rozdziałem niniejszej instrukcji, zatytułowanym „Podłączanie do 
komputera”. Po podłączeniu Milestona do komputera kopiujemy oprogramowanie do 
katalogu głównego umieszczonej w urządzeniu karty SD i prawidłowo odłączamy 
Milestone od komputera w podobny sposób, jak odłączamy pendrive. Usłyszymy 
komunikat „Aktualizacja oprogramowania, proszę zaczekać 30 sekund”.

6.5. O firmie Bones AG
Bones jest szwajcarską firmą inżynierską, specjalizującą się w produkcji urządzeń 
pomagających osobom niewidomym i niedowidzącym. Aby nasz rozwój stawał się bliższy 
konsumentom, współpracujemy z wieloma organizacjami działającymi na rzecz osób 
niewidomych, a także z właściwymi ludźmi i organizacjami na całym świecie. Poza 
produkcją i oferowaniem Milestone, Bones prowadzi również inne ważne przedsięwzięcie, 
jakim jest PAVIP. Jest to platforma zwiększająca autonomię i mobilność ludzi 
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niedowidzących. To więcej niż grupa produktów. To kompleksowa próba zredukowania 
przeszkód, z jakimi ludzie niedowidzący spotykają się na co dzień. To sposób na 
zwiększenie dostępności wielu aspektów życia codziennego.

PAVIP łączy w sobie rozwój produktów dla użytkowników końcowych, infrastrukturę, z jaką 
muszą współdziałać, jak również trening i pomoc udzielana końcowym użytkownikom. 
PAVIP to skrót od Personal Assistance for Visually Impaired People (Osobista Pomoc dla 
Ludzi Niedowidzących). Projekt jest prowadzony przez Szwajcarską Federację 
Niedowidzących i Niewidomych (SFB), Szwajcarską Narodową Organizację Niewidomych 
(SNAB), Szwajcarską Bibliotekę dla Niewidomych (SBS), Federalne Biuro Transportu 
(FOT), Zarząd Transportu Publicznego miasta St. Gallen (VBSG) i Biuro Inżynierii Bones 
Inc.
W skład PAVIP wchodzi kilka niezależnych projektów. Poniżej znajdziesz trzy z nich.

6.5.1. PAVIP Pharma
Posługiwanie się lekami stanowi pewną trudność dla osób niewidomych. Polega ona na 
kłopotach z samodzielną identyfikacją leków w domu oraz z pozyskiwaniem 
zamieszczanych w ulotkach informacji o dawkowaniu lekarstw czy o dacie ważności, 
skutkach ubocznych itp. Dlatego we współpracy z SNAB firma Bones zainicjowała projekt 
"Pharma", bazujący na produkcie Speakout. Przeprowadzono pierwszy test próbny, w 
którym zaangażowanych było 100 osób. Każda z nich otrzymała Milestone z urządzeniem 
Speakout oraz kilka etykiet. Wyposażone w te urządzenia osoby odwiedziły apteki w celu 
otrzymania leku wraz z odpowiednimi informacjami w formie dostępnej dla osób 
niewidomych. Osoba testująca miała poprosić aptekarza, by ten przykleił etykietę RFID, a 
następnie - przy użyciu Speakout - oznaczył lekarstwo odpowiednimi uwagami, 
zawierającymi najistotniejsze informacje. Chodziło tu np. o nazwę leku, imię i nazwisko 
osoby chorej, dawkowanie, skutki uboczne i datę ważności. W domu osoba testująca 
próbowała skorzystać z podanych informacji. Pierwszy krok polegał na skanowaniu 
opakowań z lekami za pomocą Speakout w celu odnalezienia właściwego opakowania. Po 
znalezieniu poszukiwanego leku, drugim krokiem było odsłuchanie nagranej przez 
aptekarza informacji, która automatycznie odtwarzana jest po skanowaniu.
Celem tego eksperymentu było pokazanie korzyści płynących z takiego rozwiązania dla 
osoby niewidomej, a także wysondowanie reakcji aptekarzy.
Z obu stron otrzymaliśmy bardzo pozytywny feed-back. Osoby niewidome wskazywały na 
poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie samodzielności w przyjmowaniu leków. 
Aptekarze docenili łatwy i szybki sposób nagrywania, a żaden z nich nie miał problemu z 
obsługą urządzenia Speakout.

6.5.2. PAVIP Transport
PAVIP Transport to system informacyjny i nawigacyjny, przeznaczony dla osób 
niewidomych, by ułatwić im korzystanie z transportu publicznego, bazuje on na Milestone 
312. Doświadczenie użytkownika przedstawione poniżej odzwierciedla, w jaki sposób 
PAVIP Transport może być pomocny.

Stojąc na przystanku autobusowym, sięgasz po Milestone 312 z modułem PAVIP. Podczas 
gdy tłum pasażerów z podziwem przygląda się twemu eleganckiemu urządzeniu 
elektronicznemu, Ty spokojnie skanujesz rozkład jazdy autobusów, aż otrzymasz głosową 
informację, na którym jesteś przystanku, jakie autobusy i o której godzinie się tutaj 
zatrzymują, co znajduje się dookoła, i jeszcze wiele więcej. W M312 otwierasz menu "Linie 
autobusowe" i wybierasz linię 7, udającą się na dworzec kolejowy. Gdy autobus linii 7 jest 



41/42



o 100m przed przystankiem, na którym się znajdujesz, otrzymujesz sygnał dźwiękowy lub 
wibracyjny. Autobus zatrzymuje się przed tobą. Naciskasz odpowiedni przycisk M312 i 
drzwi autobusu otwierają się. Dyskretny dźwięk przy wejściu do autobusu pomaga Ci 
zlokalizować i znaleźć drzwi. Siedząc w autobusie, jesteś podłączony do systemu 
autobusowego. Otrzymujesz teraz kolejne informacje na M312, np. jak nazywa się 
następny przystanek. Możesz również „spojrzeć” dalej i poprosić o informację o wszystkich 
kolejnych przystankach linii 7. Gdy już wiesz, że następny przystanek to ten, który cię 
interesuje, możesz za pomocą Milestone poprosić o zatrzymanie autobusu. Sygnał 
akustyczny pomorze Ci znaleźć wyjście z autobusu. W razie potrzeby, system może 
poinformować Cię o rozkładzie wnętrza autobusu i np. schodach przy wyjściu. Albo o 
lokalizacji toalet czy wagonu restauracyjnego w pociągu. Po wyjściu z autobusu, możesz 
ponownie przeskanować rozkład jazdy. Możesz poinformować się o innych autobusach lub  
po prostu zapoznać się z otoczeniem w pobliżu ciebie.

System PAVIP jest bardzo ważny dla Bones Inc. To idea zapoczątkowania standardowego 
systemu dla ludzi niewidomych i niedowidzących w środkach transportu publicznego oraz 
stworzenia dostępnych dla osób niewidomych informacji, z jakich korzystają ludzie 
widzący. Postrzegamy to jako bardzo ważny element nawigacji. Pierwsza próba tego 
przestronnego projektu była rozwijana w mieście St. Gallen w Szwajcarii. Dla sieci 
autobusów zbudowano odpowiednią infrastrukturę.
PAVIP Transport jest pierwszym krokiem większej wizji. Drugim krokiem będzie rozwój 
punktów nawigacyjnych i informacyjnych w gęsto zaludnionych częściach miasta. 
Aktywowałoby to system inteligentnych punktów odniesienia, nie tylko w transporcie 
publicznym. Ostatni krok obejmowałby nawigację satelitarną w celu zbudowania mostów 
pomiędzy punktami informacyjnymi, uzupełniając system informacyjno-nawigacyjny.

6.5.3. PAVIP Audio Guide - PAG
PAVIP Audio Guide (przewodnik audio) sprawia, że informacje i doświadczenia, które do 
tej pory były dostępne wyłącznie dla osób widzących, staną się dostępne w formie 
dźwiękowej dla ludzi niedowidzących i niewidomych. PAG służy do korzystania z rekreacji 
oraz ofert kulturalnych takich jak zoo, muzea, parki rozrywki, czy galerie.
Ten system informacyjny bazuje na Milestone 312 i możliwościach czytnika RFID. Po raz 
pierwszy zainstalowano PAG w Muzeum Komunikacji w Brnie, w Szwajcarii.
Niedowidzący otrzymują przy wejściu do muzeum, Milestone z informacjami o aktualnych 
wystawach.
Dzięki Milestone, odwiedzający wystawę mogą otrzymać informacje na jej temat przy 
specjalnych czarnych skrzynkach. Poprzez skanowanie takich skrzynek za pomocą 
Milestone, można uzyskać wiele istotnych informacji. Są one odczytywane przez 
urządzenie, a odsłuchiwać je można przez głośnik lub słuchawki. Może to być omówienie 
wyglądu eksponatu, tła historycznego lub innych interesujących informacji, dostępnych dla 
osoby słuchającej.
Są także przedmioty, które można oglądać dotykiem, a ponadto zwiedzający może 
przeskanować wyrób, opatrzony niewielkim, zintegrowanym guzikiem,, pozwalającym na 
odnalezienie go przy pomocy Milestone.
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