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Milestone 312 cihazını satın aldığınız için tebrikler.
Milestone 312, mümkün olan en küçük boyuta sahip yüksek performanslı bir cihazdır. Biz 
bu cihazı tipik bir İsviçre ürünüyle karşılaştırıyoruz. Hayır, çikolata değil, İsviçre ordu 
kaması!.. Milestone küçüktür, taşınabilirdir, çok fonksiyonludur ve güvenilirdir.

Milestone 312, özellikle görme engellilerin ve az görenlerin, kişisel ve profesyönel 
hayatlarını yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla özel olarak dizayn edilmiştir. Cihaz, 
kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Temel programlara sahip olan kolay kullanımlı 
bir dost üretebileceğiniz gibi, tüm özellikleri devrede olan profesyönel bir cihaz da 
oluşturabilirsiniz. Size kalmış! Milestone 312'yi, yeni teknolojisiyle sınırları ortadan kaldıran 
bir eğlence aracı olarak arkadaş edinebilirsiniz.

Bu kullanım kılavuzu, Milestone 312 cihazını kullanma konusunda gören bir kimseden 
yardım alan kullanıcılar için birkaç grafik de barındırır. Fakat endişe etmenize gerek yok, 
bu grafikler ürünü anlamak için mecburî değildir ve sadece ekstra yardım amacıyla 
konmuştur.
Kullanım kılavuzunu farklı bir dilde okumak veya yeni sürümlerini indirmek için 
www.bones.ch sitesini ziyaret edin. Ayrıca, kılavuzun metin sürümü Milestone 312 
cihazınızın dahili hafızasında kayıtlıdır.

Milestone 312 kullanımına hoş bir başlangıç yapmanızı diliyoruzz.

$ $ $ $ $ $ $ $ $ www.bones.ch
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1. Ürüne Genel Bakış
Bu bölümde Milestone 312'nin sahip olduğu tüm  uygulamalara genel bir bakış yer 
almaktadır. Ayrıca ürün paketinde bulunan parçalar da listelenmiştir.

1.1. Milestone 312 Uygulamaları
Milestone 312 (M312) arzu ettiğiniz şekilde özelleştirebileceğiniz çok fonksiyonlu bir 
cihazdır. Milestone 312'nin temel sürümü pek çok işlevi zaten içermektedir. Fakat bunlara 
ek olarak etkinleştirebileceğiniz farklı uygulamalar da bulunur.
Aşağıdaki bölümler Milestone 312'nin uygulamaları hakkında genel bir bilgi sağlar. 
Öncelikle temel uygulamalar listelenmiştir. İkinci bölüm, M312 cihazını ihtiyaçlarınıza göre 
güncellemenizi sağlayan, opsiyonel ekstra yazılımlara ait bilgi sunar. Üçüncü bölümde ise 
Milestone 312 işlevlerini büyük oranda arttıran opsiyonel donanım eklentileri hakkında bilgi 
bulunur.

1.1.1. Temel Uygulamalar
Milestone 312 cihazının temel sürümünü satın aldığınızda kullanabileceğiniz uygulamalar 
aşağıda listelenmiştir.

Uygulama Tanım

Ses Ses, aşağıdaki özellikleri barındıran çok amaçlı bir uygulamadır:

Müzik çalar: Yüksek çalma kalitesi sayesinde Milestone 312 en iyi müzik 
zevki için dizayn edilmiştir. MP3, AAC, WMA, WAV ve diğer formatları 
çalabildiğinden dosyalarınızın hangi formatta olduğuna dair hiçbir endişe 
taşımanıza gerek yoktur.

Metin okuyucu: Bu uygulama, txt formatındaki metin dosyalarını 
okumanızı sağlar. Bu işlem için farklı dil ve sesleri tercih edebilirsiniz.

Kaydedici: Profesyönel ve temiz ses kayıtları Milestone'un uzmanlığıdır. 
Tren ve uçak gibi gürültülü ortamlarda dahi kaydedilen ses mükemmeldir. 
Güçlü ve net dahili hoparlör ile kaydınızı dinleyebilirsiniz.
Dahili mikrofonun yanında, mükemmel stereo kayıtlar almak için harici 
mikrofon bağlama imkanına da sahipsiniz.

Ses uygulaması, tüm dosyaları farklı klasörlerde tutmanızı sağlar. 
Tamamen erişilebilir klasör altyapısı sayesinde dosyalarınızı arşivleyebilir 
ve yönetebilirsiniz.

Kitaplar Kitaplar uygulaması, DAISY gibi, akıllı kitap formatındaki kitapları 
okumanız için oluşturulmuştur. Bu tarz kitapların içeriği Kitaplar 
uygulamasıyla tamamen erişilebilir olacak şekilde özel bir navigasyon 
yapısına sahiptir. Böylece bir kitabı okurken çok farklı navigasyon 
seçeneklerinden faydalanabilirsiniz.
Okuma hızı da değiştirilebilir.

$
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Uygulama Tanım

Alarm Alarm uygulaması, gerekli ayarlamaları barındıran kolay kullanımlı bir 
çalar-saattir. Bu uygulama tarih ve saat bilgisini de verir.

1.1.2. Ekstra Yazılımlar
Milestone 312 cihazınızdan aktifleştirebileceğiniz ekstra yazılımlar da mevcuttur. Böylelikle 
cihazınızı ihtiyaç ve tercihlerinize göre uyarlayabilirsiniz.

Uygulama Tanım

Radyo Radyo; otomatik frekans araması, frekans kaydı, doğrudan frekans girme 
ve radyodan kaydetme özelliklerini içeren bir stereo FM alıcısıdır. 

Speakout RFID okuyucu “Speakout” ile nesneleri tanıyabilirsiniz. CD, giysi, ilaç gibi 
nesneleri RFID etiketleriyle etiketleyin. Bu etiketleri Milestone 312 ile 
tarayın ve nesne için bir ses kaydı hazırlayın. Bir sonraki taramanızda 
kaydetmiş olduğunuz sesli mesaj Milestone 312 tarafından 
seslendirileceğinden, nesnenin ne olduğunu kolaylıkla anlayabileceksiniz.

Ajanda Ajanda, gündelik hayatınızı organize etmenizi sağlayan güçlü bir randevu 
takvimidir. Tipik takvim özelliklerinin yanında, belirli bir saatte radyo kaydı 
almak gibi zamanlanmış işlemleri yapmayı da mümkün kılar.

1.1.3. Ekstra Donanım (Eklentileri)
Eklentilerle sağlanan uygulamalar sayesinde, belli özel görevleri yapan, tek başına 
çalışabilen güçlü makineler elde edersiniz. Çoğu eklenti Milestone 312 ile çalışacak 
şekilde, M312 dizanına uygundur. Eklentiyi cihazın üst kısmına takıp uygulamayı 
kullanmaya başlamak yeterlidir.
Renk Tanır bir eklenti örneğidir. Bu optik renk tanıyıcıyla nesnelerin rengi öğrenilir. 
Dolayısıyla gardrobunuzdaki giysilerin rengini öğrenerek yakışan kıyafet takımları 
giyebilirsiniz. Renk tanır, renk tanıma ve karşılaştırmanın yanında yüzey akışını ve 
parlaklığı da algılar.

Ekstra yazılım ve eklentiler hakkında daha fazla bilgiyi yetkili dağıtıcınızdan veya 
www.bones.ch adresinden edinebilirsiniz.

1.2. Paket İçeriği
Paket İçeriği:

• Milestone 312 (ana cihaz)
• USB 2.0 yüksek-hız kablosu
• Şarj cihazı
• Boyunluk

• Kılıf
• SD hafıza kartı
• Kullanım kılavuzu
• Speakout için Örnek RFID etiketleri 

Bunlardan herhangi biri kutunuzda yoksa lütfen yetkili dağıtıcınıza ulaşınız.

$
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2. M312 Dış Yüzeyi

Bu bölüm Milestone 312'nin dış yüzeyini anlatarak düğmeleri, bağlantı noktalarını ve dış 
yüzeyin diğer bölümlerini tanıtır 

2.1. Görsel Düzen

2.2. Düzenin Yazılı Tarifi

2.2.1. Operatör Yüzeyi
Operatör yüzeyinde 5 düğme bulunur. Ortada bulunan büyük bir düğme ve bu düğmenin 
etrafında artı şeklinde yerleştirilmiş 4 düğme dikkatinizi çekecektir. Yalnızca ortadaki 
düğmeyi boyut ve konumuna göre tanımlamak mümkün değildir ve yalnızca bu düğme 
üzerinde bir kabartma işaret yoktur. Ortadaki bu tuşun adı Play (Dinle)dir. Şimdi Play 
düğmesinin etrafındaki tuşlara bakalım. Parmaklarınızı aşağıya kaydırın. Bir sonraki 
düğme Play düğmesinin boyutundadır fakat üzerinde kabartma bir X işareti yer alır. En 
alttaki bu düğme Mode düğmesidir. Parmaklarınızı biraz daha indirirseniz hoparlöre 
tesadüf edersiniz, fakat biz düğmelerden devam edelim. Kalan 3 düğme daha küçüktür. 
Ortadaki Play düğmesinden sola doğru geldiğinizde sol ok tuşunu bulursunuz. Bu tuşun 
üzerinde sola bakan bir ok kabartması vardır. Sol ok tuşunun karşısında, yani Play 
tuşunun sağ tarafında ise sağ ok tuşu bulunur. Bu tuşun üzerinde ise sağı işaret eden bir 
ok kabartması vardır. Operatör yüzeyinde tek bir tuş kaldı. Play düğmesinin üzerindeyken 
elinizi yukarı kaldırırsanız Rec (Kayıt) düğmesini bulursunuz. Bu en üstteki düğmedir ve 
ortasında yuvarlak bir çentiğe sahiptir.
Play düğmesinin etrafındaki 4 tuş genellikle yön tuşları gibi kullanılır. Sol okla sola gidilir. 
Yukarıdaki Rec tuşuyla yukarı çıkılır. Sağ okla sağa gidilirken Mode tuşuyla aşağı doğru 
hareket edilir.
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Artık operatör yüzeyindeki tüm tuşları biliyorsunuz. Bahsettiğimiz tuşlar ve hoparlöre ek 
olarak, yüzeyin sol üst köşesinde küçük bir ışık da bulunur.

2.2.2. Üst Kenar
Üst kenarın sol tarafında altıncı ve son düğme yer alır. Bu düğme daha küçüktür ve kılıfın 
dışına taşar. Bu Selector (Seçim) düğmesidir. Ortada uzunca bir giriş bulunur. Bu giriş, 
USB kablosu vasıtasıyla cihazı bilgisayara bağlayarak yönetmenizi ve şarj etmenizi sağlar. 
Sağ tarafta başka bir bağlantı noktası daha bulunur. Burası harici mikrofon veya line-in 
girişi olarak kullanılır.

2.2.3. Alt Kenar
Alt kenarda tek bir bağlantı noktası bulunur. Buraya kulaklığınızı takabilirsiniz.

2.2.4. Sağ Kenar
Sağ kenar uzun bir sürgü barındırır. SD hafıza kartlarını buraya yerleştirmeniz gerekir.

2.3. Bağlantı Noktalarını Kullanmak
Milestone 312 kulaklık, mikrofon, SD Card gibi çevre birimlerini bağlayabileceğiniz bağlantı 
noktalarına sahiptir. Aşağıda bu bağlantı noktalarının ne işe yaradığı ve nasıl kullanılacağı 
anlatılmaktadır.

2.3.1. Bataryayı Doldurmak
Cihazla beraber sağlanan şarj aletini pirize takın. Kablonun diğer ucunu ise Milestone'un 
üst kısmındaki küçük USB girişine takın. Doğru bağlantı sağlandığında iki defa sinyal sesi 
verilir ve 3 saniyelik aralıklarla operatör yüzeyindeki ışık yanıp sönmeye başlar. Batarya 
maksimum 3 saat içinde dolar. Bilgi servisini kullanarak batarya seviyesini öğrenebilirsiniz. 
Milestone 312, diğer bilgilerle beraber batarya seviyesini de bildirir. Batarya, Milestone 
bilgisayara bağlıyken de şarj edilir.
Milestone 312, güçlü ve şarj edilebilir bir lithium polymer bataryaya sahiptir. Maksimum 
dinleme süresi 15 saati aşar. Müzik veya kitabınızı kulaklıkla dinlerken, standart okuma 
hızı ve ortalama ses yüksekliğinde bu sonuçlar elde edilir. Entegre hoparlörle dinlemek 
daha fazla enerji harcar. Aynı şekilde metin okumak, dosyaları yüksek sesle dinlemek ve 
hızlı olarak okumak; daha fazla enerji harcayarak daha kısa bir sürede bataryayı boşaltır.

2.3.2. Kulaklık Kullanmak
Milestone 312'yi entegre hoparlöründen dinlemek istemiyorsanız, cihazın sağ alt kısmına 
standart 3.5 mm'lik kulaklıklar takabilirsiniz. Ses hoparlörden kulaklığa geçer.

2.3.3. USB Üzerinden Bilgisayar Bağlantısı
Milestone 312'yi bilgisayara bağlamak için ürün kutusundaki USB kablosunu kullanın. Üst 
kenarın ortasında yer alan giriş noktasına kablonun küçük ucunu, bilgisayarınıza ise büyük 
ucunu takın. Bağlantı kurulduğunda "Bağlantı kuruldu" şeklinde bir mesaj verilir. Artık kitap, 
müzik, sesli mesaj, metin gibi dosyaların çift yönlü transferini gerçekleştirebilirsiniz. Yüksek 
hızlı USB 2.0 portu büyük veri parçalarının hızlıca transfer edilmesine imkan tanır. 
Dikkat: Milestone tuş takımı bilgisayar bağlantısı esnasında kilitlenir.
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2.3.4. Harici Mikrofon ve Line-In Girişi
Üst kenarın sağında yer alan 3.5mm çapındaki bağlantı noktasını kullanarak mikrofon 
veya stereo ses kablolarını cihaza bağlayabilirsiniz. Kılavuzun "Ses Kaydedicisi" 
bölümünde mikrofon ve line-in girişleri hakkında daha detaylı bilgi mevcuttur.

2.3.5. SD Hafıza Kartı
SD kartlarını Milestone 312'nin sağ kenarındaki yuvaya yerleştirin. Kart yerleşene kadar 
bastırın. Fakat lütfen aşırı güç kullanmayın. Kartı çıkarmak içinse hafifçe itin. Kart 
yuvasından çıkacaktır.
Milestone 312 kitapları ve diğer dosyaları saklamak için SD hafıza kartlarını kullanır. SD 
güvenli dijital (secure digital) manasına gelir ve hafıza kartları için bir dünya standardıdır. 
Elektronik satış mağazalarından bu kartlar farklı kapasitelerde temin edilebilir. Sorunsuz bir 
kullanım için SanDisk, Kingston, Transcend ve Toshiba SD kartlarını öneriyoruz.
Dikkat: Kartı yerleştirmede bir problem yaşarsanız, kartı doğru şekilde tuttuğunuzdan emin 
olun. Kart tırtıklı bir yüzeye sahiptir. bağlantılar bu taraftadır. Ayrıca bir köşe çentiklidir. 
Kartı yerleştirirken, tırtıklı yüzün ileri, çentikli köşenin ise aşağı doğru baktığından emin 
olun.
Kartlarla hafıza kapasitesini büyük miktarlarda arttırabilirsiniz. Bu yolla sesli mesaj, müzik 
dosyası, sesli kitap gibi verileri arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz.

3. Genel Kullanım

Bu bölüm Milestone 312'nin genel kullanımına dair bilgi içerir. Ayrıca M312'nin bilgisayarla 
nasıl kullanılacağı da anlatılmaktadır.

3.1. Genel İşlevler
Aşağıdaki kısayollar, Milestone 312'nin en genel işlevlerini gerçekleştirmek için kullanılır ve 
her uygulamada geçerlidir.

3.1.1. Açma / Kapama  (Uyku Modu)
Milestone 312 fiziksel bir açma-kapama düğmesine sahip değildir. Milestone 312'yi 
başlatmak için Play tuşuna basın. Cihaz 10 dakika süreyle kullanılmazsa uyku moduna 
geçerek batarya ömrünü korur. Play düğmesine basarsanız cihaz yeniden etkinleşir. Cihaz 
uyumadan önceki son uygulama ve konum açılır.
İpucu: Play tuşuna bastığınızda Milestone uyanmazsa 3 ihtimalden söz edilebilir. Tuş kilidi 
devrededir, ses sonuna kadar kısılmıştır veya bataryanız bitmiştir. 

3.1.2. Tuş Kilidi
Tuşlara yanlışlıkla basılarak amaçlamadığınız işlemlerin yapılmasını engellemek 
isterseniz, Mode tuşuna basılı tutarken Rec tuşuna basın. Cihazın tüm tuşları işlevsiz hale 
gelir. Bu durum "Tuşlar kilitlendi" mesajıyla bildirilir. Tuş kilidini açmak için aynı 
kombinasyona tekrar basın. Cihaz "Tuşlar açıldı" diyecektir.
Dikkat: Tuş kilidini açmada problem yaşarsanız tuşlara hangi sırayla bastığınıza dikkat 
edin. Mode tuşuyla başlamanız önemlidir. Mode tuşuna basın ve elinizi çekmeden hemen 
Rec tuşuna bir kez basın. Son olarak Mode tuşundan elinizi çekin.
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3.1.3. Ses Yüksekliğini Ayarlamak
Sesi açmak için Mode tuşuna basılı tutarken sağ ok tuşuna basın. Sesi kısmak için ise, 
sağ ok yerine sol ok tuşuna basın. Sağ veya sol oka her ber basışınızda, ses bir seviye 
açılır veya kapanır. 16 seviye vardır. Bu kombinasyonlara dinleme esnasında basarsanız, 
devam eden ses kısılır veya açılır. Sesi duraklatılmış modda değiştirirseniz, Milestone 312 
"Ses açıldı" veya "Ses kısıldı" şeklinde sesli uyarı verir. Minimum veya maksimum 
noktalarına ulaşıldığında sinyal sesi çıkarılır.

3.1.4. Okuma Hızını Ayarlamak
Dinleme esnasında okuma hızını arttırmak için Selector tuşuna basılı tutarken sağ ok 
tuşuna basın. Hızı yavaşlatmak içinse sağ ok yerine sol oka basın. Bu şekilde oklara her 
basışınızda hız %10 oranında değişir. Konuşma hızı %50 (hızın yarısı) ve %200 (hızın iki 
katı) arasında belirlenir. Orijinal sese ulaşıldığında derin ve kısa bir sinyal sesi gelir.

3.1.5. Uygulama Seç
Selector tuşuna bastığınızda Milestone 312 mevcut uygulamalar arasında geçiş yapar. 
Açılan uygulamanın ismi bildirilir.

3.1.6. Menü
Menü, açık olan uygulamayla ilgili bilgi vererek birtakım ayarlar yapmanıza imkan tanır. 
Menü üç paralel liste halinde düzenlenmiştir. Menüye ulaşmak için Mode tuşuna en az 1.5 
saniye kadar basın. 3 menü çubuğunun ilki olan Bilgi Servisi açılarak aktif uygulama 
hakkında bilgi verilir. Bir sonraki menü çubuğu olan Uygulama 
Ayarları'na sağ ok tuşu ile ulaşılır. Sağ oka tekrar basarsanız diğer 
menü olan Temel Ayarlar açılır. Menüler arasında geri dönmek için sol 
ok kullanılır.
Menüde dolaşmak çok kolaydır. Play düğmesinin etrafındaki tuşları yön 
tuşları olarak düşünün . Rec tuşu sizi menü çubuğundaki bir üst noktaya 
taşırken Mode bir alt noktaya taşır. Dolayısıyla menülerde dikey olarak 
Rec ve Mode ile hareket edebilirsiniz. Yatay hareket ise sağ ve sol 
oklarla yapılır. Menüyü terk etmek istediğinizde Selector tuşuna basın.

$

6/30



3.1.6.1. Bilgi Servisi
Bilgi Servisi ifadesinden de anlaşılabileceği gibi bu menü bilgi verir. Alacağınız bilgi aktif 
olan uygulamaya bağlı olarak değişir. Örneğin menüyü Ses uygulamasında açarsanız, 
Kitaplar uygulamasından farklı bilgiler çıkar.
Son dinlediğiniz bilgiyi tekrar duymak için önce Rec tuşuyla bir üst noktaya çıkın, sonra 
Mode tuşuna basarak bir kademe aşağı inin. Bilgi Servisi'ni durdurmak için bir kez Selector 
tuşuna basın veya bilginin tamamen okunmasını bekleyin.

3.1.6.2. Uygulama Ayarları
Uygulama Ayarları vasıtasıyla aktif uygulama için çeşitli ayarlamalar yapabilirsiniz. Mesela 
Ses uygulaması açıkken yapacağınız ayarlar Ses'i ilgilendirir (Rastgele dinleme, metin 
dosyalarının okunma hızı vs.).
Son seçeneğe ulaşıncaya kadar Mode ile ayarlar arasında aşağıya inebilirsiniz. Yukarı 
dönmek için Rec tuşuna basın. Uyarlamak istediğiniz ayarı bulduğunuzda, farklı 
parametreleri seçmek için sağ veya sol ok tuşlarını kullanın. Yaptığınız değişiklikler 
otomatik olarak kaydedilir. Menüden çıkmak için Selector'a basın. 

3.1.6.3. Temel Ayarlar
Temel Ayarlar yalnızca aktif uygulamayı etkilemez. Buradan tarih ve saati ayarlamak veya 
tüm sesli mesajların telafuz hızını değiştirmek gibi bazı genel uyarlamalar yapılır. Son 
ayara ulaşıncaya dek Mode tuşuyla listede aşağı doğru ilerleyebilirsiniz. Tekrar yukarı 
çıkmak içinse Rec'e basın. Uyarlamak istediğiniz ayarı bulduğunuzda farklı parametreleri 
seçmek için sağ veya sol ok tuşlarını kullanın. Yaptığınız değişiklikler otomatik olarak 
kaydedilir. Menüden çıkmak için Selector'a basın. 
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Dikkat: Diğer bazı ayarlar Milestone'un hafızasındaki özel bir TXT dosyası kullanılarak 
bilgisayar aracılığıyla yapılır. Bu konu hakkındaki gerekli bilgi kılavuzdaki “CONFIG 
MILESTONE.TXT ile Özelleştirme” bölümünde mevcuttur.

3.1.7. Genel İşlev Kısayollarının Özeti
İşlev Kısayol Sesli bildirim

Milestone 312'yi aç “Play” Uygulama
Uygulama seç “Selector” Uygulama
Sesi aç “Mode” + sağ ok “Ses açıldı” (Duraklatılmış 

moddayken)
Sesi kıs “Mode” + Sol ok “Ses kısıldı” (Duraklatılmış 

moddayken)
Dinleme esnasında okuma 
hızını değiştir

“Selector” + sağ veya sol ok Hız değişir, seslendirme 
yapılmaz.

Tuşları kilitle “Mode” + “Rec” “Tuşlar kilitlendi”
Tuş kilidini aç “Mode” + “Rec” “Tuşlar açıldı”
Menüyü aç 1.5 saniye kadar Mode Bilgi Servisi açılır
Menüden çık “Selector” Kısa sinyal

3.2. Bilgisayar Aracılığıyla Veri Yönetimi
Müzik, metin veya ses dosyalarınızı dinlemeye başlamadan önce sözkonusu içeriği 
Milestone'un dahili hafızasına veya SD karta yüklemeniz gerekir. Sağlanan USB 
kablosunu kullanarak bilgisayarınızdaki dosyaları Milestone 312'ye atabilir, dosyalarınızı 
organize etmek için cihazınızın klasör düzenini yönetebilirsiniz. Aşağıdaki açıklamalar bu 
işi nasıl yapabileceğinizi detaylı olarak anlatmaktadır. 

3.2.1. Bilgisayarınızdaki M312 Sürücüleri
Kılavuzun "USB Üzerinden Bilgisayar Bağlantısı" bölümünde anlatıldığı üzere, Milestone 
312 cihazını sağlanan USB kablosu aracılığıyla bilgisayarınıza bağlayın. Milestone 
hafızaları ekstra sürücüler olarak bilgisayarınızda belirir. Sürücülerden birinin ismi 
M312'dir. Bu 1 GB'lik dahili hafızadır. Bu hafızanın 740MB'lik kısmı kullanıcı erişimine 
açıktır. Diğer sürücü ise Milestone 312'nize bağlı olan SD kartıdır. Bu sürücünün ismi SD 
kartına bağlı olarak değişir. Milestone'da herhangi bir kart takılı değilse yalnızca dahili 
hafıza belirir.
Transferi tamamladığınızda Milestone 312 cihazınızı uygun şekilde bilgisayarınızdan 
çıkarın.

3.2.2. Bilgisayarla Klasörleri Düzenlemek
Milestone 312'nin dahili ve harici hafızasında, müzik, ses kaydı ve benzeri dosyalarınızı 
düzenlemek için klasör ve alt klasör düzenleri oluşturabilirsiniz. Kaç klasör oluşturacağınız 
ve klasörleri nasıl isimlendireceğiniz tercihinize bağlıdır. Milestone 312 daha önceden 
birtakım klasörler oluşturmuş olabilir. Bu klasörler, klasör düzeninin nasıl olacağını 
gösteren bir tavsiye niteliğindedir. Bu tavsiyeler sizin için önemsizse, sözkonusu klasörleri 
silebilir veya yeniden adlandırabilirsiniz.
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Grafikte örnek bir klasör düzeni gösterilmiştir. 3 farklı hiyerarşik tip vardır. En üstte 
Milestone 312 bilgisayarınıza takıldığında beliren dahili ve harici hafıza sürücüleri yer alır. 
Sürücülerden birini açtığınızda ikinci seviyeye, yani kök dizinlere ulaşılır. Burada kitap, 
müzik gibi kklasörler oluşturabilirsiniz. Son hiyerarşik tür alt klasörlerdir. Bunlar ana 
klasörlerin içindeki klasörlerdir. Alt klasörlerin içerisinde sınırsız sayıda alt klasör 
olabileceğinden hiyerarşi farklı seviyelere de sahip olabilir.
Her klasör ve alt klasör için anlamlı bir isim yazın. Bu, Milestone 312'yi kullanırken size 
yardımcı olacak bir yoldur, zira bu isimler kullanım esnasında seslendirilir.
Kendi düzeninizi istediğiniz şekilde kurabileceğiniz için size en mantıklı ve kullanışlı gelen 
depolama sistemini oluşturabilirsiniz.
Dikkat: Kendi klasörlerini otomatik olarak oluşturan uygulamalar da vardır. Örneğin Radyo 
uygulaması Radio isimli bir klasör oluşturur

3.2.3. Dosya Yüklemek ve Silmek
3.2.3.1. Bilgisayarınızdan Dosya Almak
Milestone 312'ye metin, müzik, kitap gibi farklı tiplerde dosya atabilirsiniz. 
Bilgisayarınızdan dosyayı kopyalayın ve Milestone 312'nin kök dizinine yahut bir alt 
klasörüne yapıştırın; hepsi bu kadar. Kopyaladığınız dosyaların boyutunun, Milestone 
312'nin dahili veya harici hafızasını aşmaması yeterlidir.

Genel olarak Milestone 312'ye dosya aktarmak oldukça kolaydır, fakat aşağıdaki kural ve 
ipuçlarını izlemenizi tavsiye ediyoruz:

Büyük verileri harici hafızaya kopyalayın:
Büyük bir kitap veya müzik dosyası grubu geniş bir hafıza kapasitesi gerektireceğinden 
bunları harici hafızaya atın, dahili hafızayı ise örneğin ses kayıtlarınız için kullanın.
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Milestone 312'ye kopyalamadan önce müzik CD'lerinizi bilgisayarınıza aktarın:
Ses uygulaması sayesinde Milestone 312 MP3, AAC, WMA, WAV ve TXT formatlı 
metinleri dinletebilir. Bu dosyaları Milestone 312'nize doğrudan kopyalayabilirsiniz. Fakat 
normal ticari müzik CD'lerini Milestone 312 ile dinleyebilmek için öncelikle bu formatlarla 
kaydetmeniz gerekir.
CD'leri bilgisayarınıza taktığınızda, parçalar Milestone tarafından doğrudan çalınamayan 
kendi formatını oluşturur. Bu sebeple CD'nizi öncelikle CDex, Windows Media Player, 
iTunes gibi bir programla bilgisayara kaydetmelisiniz. Bu müzik CD'lerini bilgisayara 
kaydetmenin normal yoludur. Bu işlem, CD'leri daha küçük boyutlu tanınan dosyalara 
çevirir.

Kitapları kendi klasörlerinde saklayın:
Kitaplar uygulaması sayesinde Milestone 312 DAISY 2.02, Audible AA, AAX ve NLS 
kitaplarını okuyabilir. Lütfen her kitabı ayrı bir klasörde tutun. Bir kitap yüzlerce veya 
binlerce dosya içerebileceğinden bu yol kitaplarınızı düzenli bir şekilde organize etmenize 
yardımcı olur.

3.2.3.2. Bilgisayarla Dosya Silmek
Milestone 312'deki kolay silme özelliğinin yanında dosyaları bilgisayarınızdan da 
silebilirsiniz. Bilgisayarınızda bir veya birden fazla dosyayı silerken uyguladığınız standart 
işlemleri gerçekleştirmek yeterlidir. 
Dikkat: Milestone 312'deki dosyaları bir Mac bilgisayarla silerseniz, geri dönüşüm 
kutusunu da silmeyi unutmayın. Aksi takdirde dosyalar değil, yalnızca dosyaların 
bağlantıları silinir.

Dosya aktarımını tamamladığınızda Milestone 312 cihazını bilgisayarınızdan gerektiği 
şekilde çıkartın.

4. Temel Uygulamalar

Bu bölümde Milestone 312'nin temel sürümüyle sağlanan 3 standart uygulamanın 
kullanımı anlatılmaktadır. Ana Ses uygulaması, Müzik dinleme, metin okuma ve ses kaydı 
fonksiyonlarını içerisinde barındırır. Kitaplar uygulaması sizi konuşan dijital kitapların 
dünyasına götürür. DAISY, Audible ve NLS kitapları desteklenir. Üçüncü uygulama olan 
Alarm ise, her sabah zamanında uyanmanızı sağlayan bir çalar-saattir.

4.1. Ses
Ses uygulaması pek çok formatı destekleyen çok amaçlı bir dinleme ve kayıt programıdır. 
Ses vasıtasıyla müzik koleksiyonunuzu dinleyebilir veya Milestone'a kaydettiğiniz metin 
dosyalarını okuyabilirsiniz. Dolayısıyla Ses müzik-çalar ve metni sese dönüştürme 
özelliklerinin bir kombinasyonu gibidir. Ses aynı zamanda bir kayıt cihazıdır. Kendi sesli 
mesajlarınızı entegre mikrofonla kaydedebileceğiniz gibi, harici mikrofonlarla konferans ve 
konserlerin kaliteli ses kayıtlarını da tutabilirsiniz. Ses uygulamasında kullanılan bütün 
dosyalar, bilgisayarınızdan aşina olduğunuz şekilde, tamamen erişilebilir ve esnek bir 
klasör düzeni ile USB bağlantısı kanalıyla arşivlenebilir.
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4.1.1. Sesin Genel Özellikleri
Ses uygulamasının açık olduğundan emin olun. Aşağıdaki özellikler Ses uygulamasının 
genel özellikleridir. Dolayısıyla Ses uygulamasının her yerinde bu işlevler çalışır.

4.1.1.1. Ses Uygulamasında Klasör Navigasyonu
Ses; dahili hafıza veya SD kartı üzerindeki klasör düzeni üzerinde sınırsız bir gezinti 
imkanı sağlar. Navigasyon oldukça kolaydır. Play düğmesinin etrafındaki 4 tuşu yön tuşları 
olarak düşünün. Rec ile bir üst, Mode ile bir alt seviyeye gelinir. Yani dikey hareket Rec ve 
Mode ile yapılır. Sağ ve sol ok ise yatay hareket sağlar.
Örnek: Takılı bir SD kartı içerisinde Müzik ve Metin adlı iki klasör bulunduğunu düşünelim. 
Müzik klasörünün içinde Rock, Pop ve Klasik olmak üzere 3 alt klasör bulunsun. Metin 
kklasöründe ise Gazeteler ve Aşk Hikayeleri isimli iki alt klasör olsun. Milestone ilk açılıp 
Ses uygulaması geldiğinde, kısa bir sinyalin ardından "Dahili hafıza" veya "Harici hafıza" 
deninceye dek Rec tuşunu basılı tutun. Dahili hafıza, Milestone'un 1 GB'lik entegre 
hafızasıyken harici hafıza yerleştirmiş olduğunuz karttır. Rec tuşuna her basışınızda 
sürücü değiştirilir ve otomatik olarak kök dizin açılır. Dolayısıyla dahili hafızadayken Rec 
tuşuna basarak harici hafızaya, yani SD kartına geçin. Ok tuşlarıyla Metin ve Müzik 
klasörleri arasında geçiş yapın. Metin klasörünü seçtikten sonra Mode tuşuna basın. 
Yüksek perdeli-düşük perdeli bir sinyal grubu duyulur. Bu sinyal klasörün açıldığını ve 
dolayısıyla bir seviye aşağı indiğinizi gösterir. Milestone alfabetik sırayla ilk klasörü okur 
(örneğimize göre Aşk Hikayeleri). Mode tuşuyla bu klasörü açarak ok tuşlarıyla ilgili metin 
dosyasını seçin.
İpucu: Kök dizinde veya bir klasörde çok sayıda dosya veya klasör varsa, ilk veya son 
dosya yahut klasöre hızla geçme şansına sahipsiniz. Sağ ok tuşuna basılı tutarken Play 
tuşuna basarsanız son, sol ok tuşuna basılı tutarken Play tuşuna basarsanız da ilk 
dosyaya odaklanılır.

4.1.1.2. Milestone 312'deki Dosyaları Silmek
Milestone 312, dosyaları bilgisayara bağlanma mecburiyeti olmadan silebilmenize imkan 
tanır. Aşağıda bunun 2 muhtemel yolu açıklanmaktadır:

Tek dosya sil:$ Silmek istediğiniz dosyayı dinlemeye başlayın. Dosya devam 
ederken Mode tuşuna basılı tutun ve Play tuşuna basın. Elinizi iki 
tuştan çektiğinizde dosya silinir. Yeniden dinlenme sonrasındaki 10 
saniye içerisinde bir mesaj da silinebilir.

Bir yöndeki tüm dosyaları silmek: $
$ “Mode”, “Play” ve sağ ok veya “Mode”, “Play” ve sol ok tuşlarına 

aynı anda bastığınızda, oklarla belirttiğiniz yöndeki tüm dosyalar 
seçili dosyayla birlikte silinir. Üç tuşa da aynı anda 2 saniye kadar 
basılı tutmanız gerekir. Uzun bir sinyal sesi işlemin başladığını, 
silme sesi ise tamamlandığını bildirir.
Dikkat: Bu özellik yalnızca duraklama modunda kullanılabilir.

4.1.1.3. Klasörlere Kısayol Atamak
Klasör düzeninizde sıklıkla ziyaret etmek isteyebileceğiniz, Alışveriş Listesi veya En 
Sevdiğim Müzikler gibi klasörleriniz olabilir. Dahili veya harici hafızadaki bu klasörlere 
normal yoldan klasörleri dolaşarak ulaşabileceğiniz gibi kısayollarla ulaşma şansınız da 
var. 
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Bu kısayolları ayarlamak oldukça basittir. 5 kısayoldan birini seçebilirsiniz. Bir klasöre 
Mode tuşuyla girin. Selector ile yüzeydeki 5 tuştan herhangi birine basılı tutun. 3 saniye 
sonra Milestone 312, bastığınız kısayolun seçili klasöre atandığını belirtmek amacıyla 
klasör yolunu seslendirir.
Herhangi bir yerden bu klasöre ulaşmak istediğinizde Selector tuşuna basılı tutarken 
bastığınız yüzey düğmesine basarak klasöre gidebilirsiniz.
Dikkat: 5 adet varsayılan klasör için bu kısayol tuşları atanmış olabilir. Bu tanımlar, 
kısayollar farklı klasörlere atanarak değiştirilebilir.

4.1.1.4. Klasörlerin Sesli Olarak Etiketlenmesi
Klasör isimlerinin sentezleyici tarafından okunması yerine, Milestone 312 üzerinden 
klasörlere kendiniz de sesli etiketler vererek onların bildirim amacıyla kullanılmasını 
sağlayabilirsiniz. Bir ismi kaydetmek için sözkonusu klasöre Mode ile girin. Rec tuşuna 
basılı tutun ve klik sesini duyduktan sonra Mode tuşunu da basılı tutmaya başlayın. 
Milestone klasörü bildirdikten sonra, klasöre vereceğiniz ismi seslendirin. Etiketiniz 
tamamlandığında iki tuşu da bırakın. Yüksek perdeli-düşük perdeli bir sinyal grubu duyulur. 
Bu kklasöre daha sonra ulaştığınızda kaydetmiş olduğunuz klasör ismi seslendirilir. Sesli 
mesajınızı, yeni bir sesli mesaj kaydederek istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Bu mesajı 
tamamen kaldırmak isterseniz, bilgisayar vasıtasıyla sözkonusu klasörün içindeki 
FOLDER.NAM dosyasını silin.
İpucu: Bir SD kartına sesli etiket atamak için aynı işlemi uygulayabilirsiniz. En üst seviyeye 
çıktıktan sonra "Harici hafıza"yı seçin. Normal bir klasör için yaptığınız işlemi burada da 
tekrarlayın. Bundan sonra hafıza kartını Milestone 312'ye taktığınızda sesli mesajınız 
bildirimde bulunur.
Dikkat: Klasörün yazılı ve sesli bir ismi olduğunda, bildirim sesli isimle yapılır.

4.1.1.5. Hızlı Navigasyon
Hızlı navigasyon bir dosya içerisinde hareket etmenizi sağlar. Bu özellik Ses 
uygulamasında bir dosya dinlenirken kullanılabilir. Dosyadaki belli bir noktaya ulaşmanızı 
sağlayan Hızlı Navigasyon, daha ziyade uzun dosyalarda faydalıdır. Selector tuşuna basılı 
tutarken Play tuşuna basın. Bu kombinasyon Hızlı Navigasyon özelliğini devreye alır ve 
seçili dosyanın tam orta noktasına gelinir.
Selector tuşuna basılı tuttuğunuz sürece Hızlı Navigasyon modu aktif kalır. Dosyada 
hareket etmeye devam etmek istiyorsanız Selector'a basmaya devam edin. Sol oka 
basarak ilk yarının ortasına, yani dosyanın %25'lik kısmına gidebilirsiniz. Sağ oka 
basıldığında ise dosyanın %75'lik kısmına gidilir. Sağ oka bastıktan sonra sol oka 
basarsanız geçmiş olduğunuz mesafenin ortasına, yani dosyanın %62.5'lik kısmına gelinir. 
Bu işlemi istediğiniz yere ulaşıncaya dek sürdürün. Hızlı Navigasyon modunda yaptığınız 
her geçişten sonra, kaldığınız yeri bildirmek üzere dinleme ulaştığınız noktadan itibaren 
devam eder.
Bir hata yapar ve işleme yeniden başlamak isterseniz, dosyanın ortasına gitmek için Play 
tuşuna basın. Fakat tüm işlem sırasında Selector tuşuna basıyor olmalısınız. Selector 
tuşunu bıraktığınızda Hızlı Navigasyon devreden çıkar ve dosya geldiğiniz yerden itibaren 
dinletilir.
Dikkat: Lütfen Hızlı Navigasyon özelliğinin yalnızca bir dosya çalınırken kullanılabildiğini 
unutmayın. Çalınmakta olan bir dosya yoksa, aşağıdaki "Klasörlerin Ayarlanması" 
bölümünde de anlatıldığı üzere, "Selector" ve "Play" tuşlarının kullanılması doğrudan bir 
klasöre girmenizi sağlar.
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4.1.2. Müzik Dosyası Dinlemek
Ses uygulaması, aşağıdaki formatları çalabilen yüksek kaliteli bir müzik-çalara sahiptir:

Format Tanım

MP3 En popüler sıkıştırılmış dijital ses dosyası.
AAC iTunes tarafından kullanılan sıkıştırılmış dijital ses dosyası.
WMA Windows Media Audio: Windows Media Player tarafından kullanılan 

sıkıştırılmış dijital ses dosyası. 
WAV Boyutu hayli büyük olan dijital ses dosyası.

Bir müzik dosyasını seçmeden önce Ses uygulamasının açık olduğundan emin olun.
Klasör Navigasyonu" bölümünde anlatıldığı şekilde bir dosya seçin. Müzik dosyaları 
seçildiğinde otomatik olarak çalınmaya başlar. Müzik dosyasını durdurmak için klavyenin 
ortasındaki Play tuşuna basın. Play tuşuna tekrar bastığınızda müzik kaldığı yerden 
devam eder. Ok tuşlarını kullanarak dosyalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Ok tuşlarından 
birine basılı tutarak parçayı ileri ve geri sarabilirsiniz. Sağ ok tuşuna basılı tutarsanız, 1 
saniyeden itibaren müzik ileri doğru sarılmaya başlar. Basış süresi uzadığında ileri sarma 
hızı da artar. Sol ok tuşuna basıldığı takdirde de parça aynı tarzda geri alınır. Ok tuşunu 
bıraktığınızda normal çalma ulaştığınız yerden itibaren devam eder.
İpucu: Ses uygulamasının uygulama ayarlarından "Rastgele çalma" özelliği devreye 
alınabilir. Öncelikle içindeki dosyaların rastgele çalınmasını istediğiniz klasöre girin. 
"Uygulama ayarları"nı açın ve Rastgele dinleme ayarı için Evet'i seçin. Milestone 312 bu 
klasörde RANDOM.YES isimli özel bir dosya oluşturur. Klasör içerisinde Play tuşu ile 
dosyaları çalmaya başladığınızda, klasörün ve alt klasörlerin içeriği otomatik olarak 
rastgele modunda dinlenir. Play tuşuyla rastgele çalmayı durdurabilirsiniz. Milestone'u 
tekrar başlattığınızda kaldığınız yerden itibaren dinleme devam eder.
Müzik-çaların tüm kısayolları, Ses bölümüne ait kısayollar arasında anlatılmıştır.
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4.1.3. Metin Dosyası Dinlemek
Ses, TXT uzantılı metin dosyalarını okumanıza imkan tanıyan bir metni sese dönüştürme 
aracına sahiptir. Milestone 312, geniş bir dil yelpazesinde pek çok farklı ses barındıran 
Acapella sentezleyicisiyle çalışır.

Metin dosyası seçildiğinde öncelikle dosyanın ismi duyulur. Play tuşuna basarak metnin 
okunması başlatılır. Bu farkın dışında, metin dosyaları müzik dosyaları gibi kullanılır. Sağ 
ve sol oklarla dosyalar arasında gezebilir, devam eden okumayı Play tuşuyla 
durdurabilirsiniz. Bir dosyayı dinlerken sağ veya sol ok tuşuna basılı tutarak metin üzerinde 
hızlı bir şekilde ileri veya geri gidebilirsiniz. Bu esnada periyodik olarak bir klik sesi duyulur. 
Bu ses metinde bir adım ilerlediğinizi belirtir. Bir adımın ne kadar olacağı okuma devam 
ederken Mode veya Rec tuşuna basarak ayarlanır. Ekran (yaklaşık 25 satırdır), paragraf 
veya cümle parametrelerinden birini seçebilirsiniz.
Milestone 312 ana dilinize ek olarak, farklı dillerdeki metinleri farklı seslerle dinlemenizi de 
mümkün kılar. Bunun için "Uygulama ayarları" menüsünden Dil başlıklı ayarı seçin. Ok 
tuşlarıyla dili değiştirdiğinizde, mesajlar da seçilen dilin mesajlarına dönüşür.
Milestone 312'nize yeni dil veya farklı kişi sesleri eklemek isterseniz www.bones.ch 
sitesinin "Support" başlıklı bölümüne bakınız.
Dikkat: Bir metin okurken okuma hızını değiştirirseniz Milestone yaptığınız ayarı hatırlar. 
Daha sonra bir metin dosyası açıldığında okuma ayarladığınız hızda devam eder. Kısayol 
tuşunu kullanmanın yanında, Ses'in "Uygulama ayarları"ndan da okuma hızı değiştirilebilir.

4.1.4. Ses kaydedicisi
Ses, entegre mikrofonla sesli mesaj kaydetmenizi sağlayan bir kaydedici barındırır. 
Buradan alışveriş veya yapılacak listesi, röportaj, adres, telefon numarası gibi bilgileri 
kaydedebilirsiniz. En kaliteli kayıtlar, harici bir mikrofon ve farklı ayarlar vasıtasıyla elde 
edilir.

4.1.4.1. Kısa Bir Sesli Mesaj Kaydetmek
Kısa bir sesli mesaj kaydetmek için Rec tuşunu kayıt süresince basılı tutun. Kısa bir klik 
sesi kaydın başladığını gösterir. Kaydı bitirmek için Rec tuşunu bırakın.

4.1.4.2. Süreğen Bir Sesli Mesaj Kaydetmek
Rec tuşuna basılı tutmak yerine süreğen bir kayıt da yapabilirsiniz. Rec tuşuna basılıyken 
kısa klik sesi geldikten sonra Play tuşuna basın. Milestone 312 süreğen kaydın başladığını 
düşük perdeli-yüksek perdeli bir sinyalle bildirir. Kaydı bitirmek istediğinizde tekrar Rec 
tuşuna basın. Kaydın bitirildiği yüksek perdeli-düşük perdeli bir sesle bildirilir. Süreğen 
kayıtlar Play tuşuyla duraklatılıp, aynı tuşla yeniden başlatılabilir.

4.1.4.3. Sesli Mesajların Kaydedildiği Yer
Milestone 312 sesli mesajları, dahili veya harici hafıza olmasına bakmaksızın 
bulunduğunuz yere kaydeder.
Klasör düzeninize uygun kayıt yapmak isterseniz öncelikle ses kayıtlarını tuttuğunuz 
klasöre girin, daha sonra kaydı başlatın. Klasörü açtığınızdan emin olun. Bunun için klasör 
üzerine geldikten sonra Mode tuşuna basın. Yüksek perdeli-düşük perdeli bir ses grubu 
duyulur. Bu klasörün içine girdiğinizi ve dolayısıyla kayda başlayabileceğinizi belirtir.
Bir klasörde sesli mesajlarla diğer dosyaları birlikte saklayabilirsiniz. Fakat Milestone 312 
sesli mesajları diğer dosyalardan daha farklı bir şekilde işler. Müzik veya metin 
dosyalarından sonra Ses uygulaması dinletmeyi sürdürürken sesli mesajlardan sonra 
dinletme durdurulur.
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İpucu: Ses uygulaması, ses kayıtlarınızı tuttuğunuz klasörlere de hızla ulaşmanızı 
sağlamak üzere 5 farklı klasöre kısayol atayabilir. Ses uygulamasının herhangi bir 
bölümündeyken bu klasörlere hızla ulaşabilirsiniz. Bu husustaki detaylı bilgi kılavuzun 
"Klasörlere Kısayol Atamak" başlıklı bölümünde bulunmaktadır.

4.1.4.4. Kaydedilmiş Sesli Mesajı Dinlemek
Kayıtlı sesli mesajı dinlemek için kayıttan sonra Play tuşuna basın. Birden fazla sesli 
mesajınız varsa ok tuşlarıyla farklı bir sesli mesajı da seçebilirsiniz.

4.1.4.5. Dahili Kayıt
Varsayılanda Milestone 312 entegre mikrofonla kayıt yapar. Bu mikrofon en iyi ses kaydını 
sağlar ve çevre gürültüsünü yok eder. Dolayısıyla otobüs, otomobil veya uçaklarda da 
kayıt yapabilirsiniz. En iyi sonucu elde etmek için, cihazı ağzınızdan 10CM kadar uzakta 
tutarak normal bir ses yüksekliğiyle konuşun. Entegre mikrofon cihazın sol üst köşesindeki 
küçük ışığın yanındadır. Entegre mikrofonla yapılan kayıtlar 64KBPS'lik MP3 dosyaları 
halinde kaydedilir.

4.1.4.6. Harici Kayıt
"Harici Mikrofon ve Line-in Girişi" bölümünde anlatıldığı üzere bir harici mikrofon ya da ses 
kablosu taktığınızda Milestone 312 dahili mikrofon yerine harici mikrofon ya da giriş 
üzerinden kayıt yapmaya başlar. Kullanım dahili kayıttaki gibidir, fakat kalite artar ve 
Uygulama Ayarları'ndan kayıt sonucunu iyileştirecek uyarlamalar yapılabilir. 
Bu şekilde bir harici kayıt yapmadan önce Uygulama Ayarları'nı açın. İlk ayar olan Kayıt 
kaynağının doğru şekilde ayarlandığından emin olun. Bunun için Harici Mikrofon 
parametresini seçin. Milestone'un entegre amplifikatörü voltajı jaka aktarır. Harici bir ses 
kaynağından kayıt yapmak için Line-in girişini seçin. Bu modda jaka voltaj verilmez.
Farklı ayarlar yapmak için uygulama ayarları listesinde aşağıya doğru hareket edin. "Kayıt 
ortamı" olarak, önceden ayarlanmış profilleri kullanabileceğiniz gibi kendi özel profillerinizi 
de seçebilirsiniz. Özel profillerin ayarları sizin tarafınızdan düzenlenir. Bunun için aşağıdaki 
Ses kalitesi, Kanallar, Kaydın ses yüksekliği ve gürültü filtresinin değerlerini 
belirlemelisiniz. Stüdyo gibi önceden ayarlanmış profillerde bu ayarların parametreleri 
sabittir.
İpucu: Gürültü filtresi arkaplan gürültüsünü engelleyerek otobüs ve tren gibi yerlerde kayıt 
yapmanızı sağlar.
İpucu: Harici kayıtlar, kayıt esnasında kulaklıktan dinlenebilir.
Dikkat: Bağlı mikrofon ya da ses kabloları Uygulama ayarları'nda farklı ayarların 
belirmesine sebep olur. "Kayıt kaynağı" ayarını, yalnızca ön yükselticisiz bir harici mikrofon 
kullanırken "Harici mikrofon" olarak seçin. Bu uyarlama jaka elektrik gönderir ve elektrik 
alması gerekmeyen cihazların zarar görmesine sebep olabilir.
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4.1.5. Ses Uygulamasının Kısayol Özeti
İşlev Kısayol Sesli bildirim

Dinle / Duraklat “Play” -
Sonraki dosya veya klasöre 
geç

Sağ ok -

Önceki dosya veya klasöre 
geç

Sol ok -

Aşağı in, klasörü aç “Mode” “Yüksek perde-düşük perde”
Yukarı çık, klasörden ayrıl “Rec” “Düşük perde-yüksek perde”
İleri sar “Sağ ok” (basılı tutun) -
Geri sar “Sol ok” (basılı tutun) -
Son dosyaya geç “Sağ ok” + "Play" -
İlk dosyaya geç "Sol ok" + "Play" -
Kısa kayıt “Rec” (basılı tutun) “Klik”
Süreğen kaydı başlat “Rec” + “Play” “Düşük perde-yüksek perde”
Süreğen kaydı duraklat / 
devam ettir

“Play” (süreğen kayıt 
esnasında)

Kısa sinyal

Süreğen kaydı bitir “Rec” “Yüksek perde-düşük perde”
Hızlı navigasyon “Selector” + “Play”. “Hızlı navigasyon”
Seçili dosyayı sil “Mode” + “Play” Silme sesi
Bir yöndeki tüm dosyaları sil “Mode” + “Play” + "Sağ ok" 

veya "Sol ok"
Silmenin başlangıcında 
sinyal, bitiminde silme sesi

Seçili klasörü sesli mesajla 
etiketle

“Rec” + “Mode” (basılı tutun) Kaydın başında “Klasör” ve 
sonunda “yüksek perde-
düşük perde”

Kısayol ata “Selector” + yüzeydeki bir tuş Klasörün ismi / konumu.
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4.2. Kitaplar
Kitaplar uygulaması DAISY gibi konuşan akıllı kitapları okur. Bu kitap tarzının geleneksel 
kitaplara göre avantajı gelişmiş navigasyon imkanlarıdır. Böylelikle kitap içerisinde farklı 
kriterlere göre gezinti yapabilirsiniz. Aşağıdaki formatlar Kitaplar uygulamasıyla 
kullanılabilir:

Kitap türü Tanım

DAISY 2.02 DAISY, dijital erişilebilir bilgi sistemi (Digital Accessible Information 
System) anlamına gelir. Gelişmiş navigasyon seçenekleri olan bir dijital 
konuşan kitap formatıdır. DAISY hakkında daha fazla bilgi edinmek 
isterseniz www.daisy.org sitesine bakabilirsiniz.

Audible AA & 
AAX

Audible.com sesli eğlence, eğitim ve bilgi sağlayan popüler bir web 
sitesidir.

NLS 
(ABD için)

NLS, Milli Kütüphane Hizmetleri (National Library Service) anlamına 
gelir  ABD'de önemli bir konuşan kitap sağlayıcısıdır.

4.2.1. Kitabı Başlatmak ve Duraklatmak
Kitaplar uygulamasında olduğunuzdan emin olun.
Bir kitabı okumak için klavyenin ortasındaki Play tuşuna basın. Arama işleminin başladığını 
belirten bir çıtırtı sesi gelmeye başlar. Milestone 312, SD Card veya dahili hafızadaki 
kitapları arar. Bulunan ilk kitap okunmaya başlanır.
Kitabın okunmasını duraklatmak için tekrar Play tuşuna basın. Bulunan kitapların içinden 
başka birini seçmek isterseniz aşağıdaki "Kitap Seçmek" başlıklı bölüme bakınız

4.2.2. Kitap İçinde Hareket Etmek
Kitabı başından sonuna kadar dinlemek yerine kitap içerisinde hareket edebilirsiniz. 
Dinlemekte olduğunuz kitabın türüne göre farklı hareket imkanları bulunur. Tüm ihtimaller 
aşağıda listelenmiştir.
Hangi navigasyon seçeneklerinin mevcut olduğunu Rec ve Mode ile kontrol edebilirsiniz. 
Listede Rec ile yukarı, Mode ile aşağı gidilir.
"Cümle navigasyonu" seçeneğini tercih ettiğinizi varsayalım. Bu takdirde ok tuşlarıyla kitap 
üzerinde cümle-cümle hareket edilir. Sol oka basıldığında halihazırdaki cümlenin başına 
dönülür. Tekrar bastığınızda bir önceki cümlenin başına gelinir ve bu işlem bu şekilde 
metin başına kadar devam edebilir. Sağ oka basıldığında ise bir sonraki cümleye gidilir. İki 
kere basarsanız iki cümle geçilir. Sonuç olarak tüm seçenekler için ok tuşlarıyla hareket 
sağlanır.
Çoğu kitap tüm navigasyon seçeneklerini sağlamaz. Navigasyon seçeneği sayısı kitabın 
tipine ve nasıl düzenlendiğine bağlıdır.
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Tüm navigasyon seçenekleri aşağıdaki listede açıklanmaktadır:
Navigasyon 

seçeneği
Tanım

Cümle 
navigasyonu

Ok tuşlarıyla önceki veya sonraki cümleye geçilir. Cümle en küçük 
navigasyon birimidir.

Zaman 
navigasyonu

Ok tuşları kullanılarak istenen yönde 2 dakika atlanır. "Uygulama 
ayarları"ndan atlanacak süre ayarlanabilir.

Kitabın başı / 
kitabın sonu

Ok tuşlarıyla kitabın başına veya sonuna gidilir.

Yer işaretleri Ok tuşlarıyla önceden tanımlanan yer işaretleri arasında geçiş 
yapın.

Kitap rafı Sağ veya sol ok tuşuyla bulunan kitaplar arasında geçiş yapın. 
Play tuşuna bastığınızda seçili kitap okunmaya başlar.

Uyku zamanını 
etkinleştir

Sağ ok tuşuna basıldığında uyku zamanı etkinleşir. Sol oka 
basıldığında özellik devredışı hale gelir. Uyku zamanı sayesinde 
Milestone 312 kitabın okunmasını istenen zaman geçtikten sonra 
durdurur. 10 dakikalık bir bekleme esnasında herhangi bir işlem 
yapılmazsa kendini kapatır. Kitapta kaldığınız nokta otomatik 
olarak kaydedilir.

Uyku zamanını 
belirle

Uyku zamanı Milestone 312'yi kapatmadan önce cihazın aktif 
kalmasını istediğiniz süreyi belirtin. Süreyi ayarlamak için ok 
tuşlarını kullanın.

Sayfa navigasyonu Ok tuşlarına basıldığında önceki veya sonraki sayfaya geçilir.
Bir sayfayı doğrudan açmak istiyorsanız Selector tuşunu basılı 
tutarken sol ok, Play ve sağ ok tuşlarıyla sayfa numarasını yazın. 
Sol ok tuşuna her basışınızda yüzler basamağının değeri artar 
(100, 200 vs). Play tuşu onlar basamağının (10-90), sağ ok ise 
birler basamağının (1-9) değerini belirtir. İşlem tamamlandığında 
Selector tuşunu bırakarak yazdığınız numaradaki sayfaya 
gidebilirsiniz.

Birinci seviye 
(Bölüm)

Ok tuşlarıyla önceki veya sonraki ana bölüme geçilir (Bölüm 1'den 
Bölüm 2'ye geçmek gibi).

İkinci seviye Ok tuşlarıyla önceki veya sonraki alt bölüme geçilir (Bölüm 1.1'den 
Bölüm 1.2'ye geçmek gibi).

Üçüncü seviye Ok tuşlarıyla üçüncü seviyedeki önceki veya sonraki alt bölüme 
geçilir (Bölüm 1.2.1'den Bölüm 1.2.2'ye geçmek gibi).

Dördüncü seviye Ok tuşlarıyla dördüncü seviyedeki önceki veya sonraki alt bölüme 
geçilir (Bölüm 1.2.1.1'den Bölüm 1.2.1.2'ye geçmek gibi).

Dipnot 
navigasyonu

Ok tuşlarıyla önceki veya sonraki dipnotlara geçilir.

Başlık navigasyonu Ok tuşlarıyla önceki veya sonraki başlığa geçilir. Bu türdeki 
başlıklar çerçeve veya ayrı metin sütunlarında gösterilir.
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4.2.3. Kitap Seçmek
SD hafıza kartınızda birden fazla kitap varsa bu kitaplar arasında "Kitap rafı" seçeneği 
vasıtasıyla geçiş yapabilirsiniz.
"Kitap rafı" ifadesini duyuncaya dek Rec veya Mode tuşuna basın. Artık ok tuşlarıyla bir 
kitap seçebilirsiniz. DAISY 2.02, Audible ve NLS kitaplarının tamamı listelenir. İstenen 
kitabı okumak için Play tuşuna basın. Bu seçimden sonra "cümle navigasyonu" ayarı 
tekrar seçili hale gelir.

4.2.4. Yer İşareti Oluşturmak ve Silmek
Yer işareti atamak için Rec tuşuna 2 saniye kadar basılı tutun. Milestone 312 "yer işareti 
atandı" der ve işaret numarasını seslendirir. Kitap dinlenirken veya duraklatılmışken yer 
işareti atanabilir.
Yer işaretleri doğrudan kitaba kaydedilir. Farklı SD kartlardaki farklı kitaplarla çalışırken 
herhangi bir karışıklık doğmaz. Kitap başına 120 yer işareti eklenebilir.
Yer işaretleri arasında geçiş yapmak için Yer işareti başlıklı navigasyon özelliğine gidin. 
Dolayısıyla "Yer işareti" ifadesini duyuncaya dek Rec veya Mode tuşuna basın. 
Oluşturduğunuz yer işaretlerinin numaraları arasında oklarla dolaşabilirsiniz.
Yer işaretleri oluşturulma zamanına göre değil, kitaptaki belirme sırasına göre listelenir. 
Böylelikle yer işaretleri arasında dolaşırken kitapta da okuma yönünde ilerlenmiş olur.
Seçili yer işaretini kaldırmak için okumayı durdurun. Mode tuşuna basılı tutarken Play 
tuşuna basın.

4.2.5. Kitaplar Uygulamasının Kısayol Özeti
İşlev Kısayol Sesli bildirim

Dinle / duraklat “Play” -
Sonraki parçaya geç Sağ ok -
Önceki parçaya geç Sol ok, dinlemenin 

başlamasından itibaren 3 
saniye geçmemişse

-

Yer işareti ekle En az 2 saniye için "Rec" “Yer işareti atandı”
Yer işaretini sil “Mode” + “Play” “Yer işareti kaldırıldı”
tüm yer işaretlerini sil “Mode” + “Play” + “Rec” “Tüm yer işaretleri kaldırıldı”
Daha üstteki navigasyon 
seçeneğine geç

“Rec” Navigasyon seçeneğinin ismi

Daha alttaki navigasyon 
seçeneğine geç

“Mode” Navigasyon seçeneğinin ismi
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4.3. Alarm
Alarm, her sabah gereken saatte uyanmanızı sağlayan kolay kullanımlı bir çalar-saattir. 
Tarih ve saati de bu uygulamadan öğrenebilirsiniz. Alarm uygulaması bir liste halinde 
düzenlenmiştir. Ayar listesi üzerinde Rec ve Mode ile gezebilirsiniz. Ayarın istediğiniz 
parametresini seçmek için sağ ve sol oku kullanın.

4.3.1. Alarmı Ayarlamak
Öncelikle Alarm uygulamasında olduğunuzdan emin olun. Alarmı ayarlamak için aşağıdaki 
ayarları kullanın: 

Ayar Tanım

Alarm açık / 
kapalı

Ok tuşlarıyla alarmı açık veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. Alarm 
saatini değiştirdiğinizde Alarm otomatik olarak açılır. Bir alttaki ayara 
geçmek için Mode tuşuna basın. Yapmış olduğunuz ayar otomatik 
olarak kaydedilir.

Alarm Saati Uyanmak istediğiniz saati ok tuşlarıyla seçin. Aşağıdaki "Alarm dakikası" 
ayarını kullanarak daha net bir alarm zamanı belirleyebilirsiniz.

Alarm 
Dakikası

Seçili saate eklenecek olan alarm dakikasını ok tuşlarıyla seçin.

Tekrarlanma Tek alarm, günlük alarm, haftasonları çalmayan bir alarm veya pazar 
günleri çalmayan bir alarm seçeneklerinden istediğinizi ok tuşlarıyla 
seçin.

Kronometre Son ayar bir kronometredir ve diğer ayarlardan bağımsız olarak çalışır. 
30 dakikaya kadar sağ okla bir seçim yapın. Geri sayım hemen başlar. 
Kronometre dolmadan geri sayımı durdurmak için sol ok tuşuyla dakika 
sayısını 0'a indirin.

Mode tuşuna 1.5 saniye kadar bastığınızda Bilgi Servisine ulaşılır. Alarm uygulamasının 
tüm eyarları hakkında kısa bir rapor verilir.

4.3.2. Alarmı Durdurmak
Alarm sizi uyandırdığında Play tuşuna basarak durdurabilirsiniz.

4.3.3. Tarih ve Saat Bilgisini Almak
Saati öğrenmek için Play tuşuna basın. Play tuşuna basılı tutarsanız, saatten sonra tarih 
de seslendirilir.
Uyarı: Alarm, ancak Milestone'un saati doğru ayarlanmışsa doğru saatte sizi uyandırabilir. 
Saat ise "Temel ayarlar" menüsünden ayarlanır.
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4.3.4. Alarm Kısayollarının Özeti
İşlev Kısayol Sesli bildirim

Ayarlar arasında geçiş “Rec” veya “Mode” Ayar ismi
Ayarın parametreleri arasında 
geçiş

Sağ ok veya sol ok Parametre ismi

Saat ve tarih bilgisi “Play” (basılı tutun) Saat ve tarih
Alarmın çalmasını durdur “Play” -

5. Ekstra Yazılımlar

Bu bölümde Milestone 312 yazılım ekstralarının kullanımı anlatılmaktadır. Bu bölümde 
anlatılan opsiyonel uygulamalar Milestone 312'nin temel sürümünde yer almamaktadır. Bu 
ekstra uygulamaları satın almak veya güncellemek için yetkili dağıtıcınızla iletişime geçin.

5.1. Speakout
Speakout ile nesneleri tanıyabilirsiniz. Milestone 312, pek çok RFID etiketlerini tanıyabilen 
gelişmiş bir entegre RFID okuyucuya sahiptir. Bu etiketler sticker, düğme, kart ve benzeri 
formlarda olabilir. Mesela bir CD sticker'ını müzik albümlerinizin birine yapıştırın. Speakout 
ile bu etiketi tarayın. Milestone 312 etiketi tanıdığında, bu etiket için bir sesli mesaj 
kaydedin. Sanatçı ismi, albüm ismi ve benzeri önemli bilgileri seslendirin. CD'yi ileriki bir 
zamanda Milestone ile taradığınızda albüm hakkında kaydettiğiniz bilgi dinletilir. Bu 
tanımlama sistemiyle sonsuz imkanınız var. Ambalaj ve kutularınızın içinde ne olduğunu 
bilmek için onları etiketleyin, hatta yıkanabilir düğme etiketleriyle giysilerinizi tanımlayın. 
Tüm etiketlerin açıklamaları www.bones.ch adresinde yer almaktadır.
Dikkat: Milestone 312'nin temel sürümü Speakout'un bir demosuna sahip olabilir. Bu 
sürüm 3 demo etiketini tanımlamanızı sağlar. Dördüncü etiketi tanımlamak istediğinizde 
"Hafıza dolu" uyarısı verilir. Demo sürümünü "CONFIG MILESTONE.TXT" dosyasından 
kaldırabilirsiniz. Bu işlem hakkında "CONFIG MILESTONE.TXT ile Özelleştirme" 
bölümünden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

5.1.1. Bir etikete ses Mesajı Eklemek
"Speakout" uygulamasının açık olduğundan emin olun. Play tuşunu basılı tutarak etiket 
aramasını başlatın. Çıtırtı sesi taramanın devam ettiğini belirtir. Milestone 312'nin sol 
tarafını etiket üzerinde hareket ettirin. Etiket tipine bağlı olarak Milestone 312 0.5CM ila 
4CM arasındaki etiketleri algılayabilir. Etiketin tanımlanmasını ve doğru etiketin 
okunmasını sağlamak için cihazınızı etikete fiziksel olarak temas ettirmenizi öneriyoruz. 
Speakout bir etiket bulduğunda "Yeni etiket bulundu" mesajı verir. Rec tuşuna basılı tutun. 
Kaydın başladığını, dolayısıyla konuşmaya başlayabileceğinizi ihtar eden bir klik sesi 
duyulur. Elinizi Rec tuşundan çektiğinizde kayıt durur.
Aynı etiketi Play tuşuna basarak tekrar taradığınızda, "Yeni etiket bulundu" ifadesi yerine 
kayıtlı mesajınız seslendirilir. Elbette bir etiket için sesli mesajınızı istediğiniz kadar 
yeniden kaydedebilirsiniz. Kayıtlı mesajlarınız dahili hafızadaki Speakout klasöründe 
tutulur. Speakout'un uygulama ayarları kısmından kayıt yerini harici hafıza olacak şekilde 
de değiştirebilirsiniz.
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Dikkat: Üst üste yerleştirilen etiketler çalışmaz. Ayrıca özel metal etiketi haricindeki 
etiketler metal nesnelere yapıştırıldıklarında çalışmaz.

5.1.2. Speakout Kısayollarının Özeti
İşlev Kısayol Sesli bildirim

Tarama “Play” (basılı tutun) Çıtırtı sesi
Etiket için sesli mesaj kaydet “Rec” (basılı tutun) “Klik”
Kaydı dinle “Play” Kayıtlı mesaj çalınır
Etiketin sesli mesajını sil “Mode” + “Play” Silme sesi

5.2. Radyo
Radyo uygulaması tam fonksiyonel bir Stereo FM radyosudur. Otomatik frekans araması, 
frekans kaydetmek, direkt frekans girmek ve hatta radyodan kayıt gibi fonksiyonları içerir.
Dikkat: Radyoyu kullanmak için kulaklıklarınızı takın. Kulaklık kablosu anten olarak çalışır. 
Jaka kulaklık takılmadığında sinyal alınmaz.

5.2.1. Radyo İstasyonu Aramak
Play tuşuna basarak ayarlı frekansı dinleyin. Play tuşuna tekrar basarsanız radyo 
durdurulur ve cihaz sessiz konuma gelir. Eğer yalnızca bir hışırtı duyuyorsannız sonraki 
radyo istasyonuna geçmek için ok tuşlarından birine bir saniye kadar basılı tutun. Sağ ok 
tuşuyla bir radyo istasyonu tarafından kullanılan bir sonraki daha yüksek frekansa, sol okla 
ise sonraki en düşük radyo istasyonuna geçilir. Hızlıca ayarlamak için ok tuşlarından birine 
basın. En düşük frekans ünitesi olan 0.1 MHz oranında hareket edilir.
İpucu: Radyonun uygulama ayarlarından Stereo veya monoyu seçebilir ve arama 
duyarlılığını değiştirebilirsiniz. Radyoyu hoparlörden dinlemek isterseniz Selector tuşuna 
basılı tutarken Mode tuşuna basın. Normal moda tekrar dönmek isterseniz Play tuşuyla 
sesi durdurun. Play tuşuna ikinci basışınızda radyo kulaklıktan dinlenmeye devam eder.

5.2.1.1. Direkt Frekans Fonksiyonu
Ok tuşlarıyla radyo istasyonları arasında dolaşmak yerine belirli bir frekansa da 
gidebilirsiniz. Selector tuşuna basılı tutarken, frekansı sol ok, Play ve sağ ok ile ayarlayın. 
Sol oka her basışınızda 80, 90, 100MHz arasında geçiş yapılır. Play tuşuyla ise 1-9MHz 
arasında frekans geçişi sağlanır. Sol ok, 0.1 ile 0.9MHz arasında frekans değiştirir.
Mesela 104.2MHz için bakalım: Selector tuşuna frekansı tamamen girene kadar basılı 
tutun. 100MHz'yi bulana kadar sol oka basın ve daha sonra 4 kez Play, 2 kez de sağ ok 
tuşlarına basın. Frekansı doğru şekilde girdiğinizde Selector tuşundan elinizi çekerek 
girdiğiniz frekansa gidebilirsiniz.
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5.2.2. Radyo İstasyonunu Kaydederek İsimlendirmek
Bir radyo istasyonunu kaydetmek istiyorsanız Play tuşuna sinyal sesi duyuncaya dek 2 
saniye kadar basılı tutun. Açık olan istasyon kaydedilir. En sevdiğiniz 12 istasyonu 
kaydedebilirsiniz. Bu istasyonları Rec ve Mode tuşlarıyla değiştirebilirsiniz. Bu istasyonlara 
isim de verebilirsiniz. Sesi durdurduktan sonra, Ses kısmında klasörlere sesli etiket 
verirken kullandığınız kombinasyona tekrar basın. Yani, Rec tuşuna basılı tutarken Mode 
tuşuna basılı tutun. İki tuş da basılı dururken Milestone seçili olan frekansı seslendirir ve 
bir klik sesi çıkarır. Frekansa ismi verdikten sonra her iki tuşu da bırakın. İnce ve kalın 
sinyal sesi işlemin tamamlandığını bildirir. Bir dahaki sefer bu kayıtlı radyonuzu dinlemeye 
başladığınızda sesli etiketiniz duyulur.

5.2.3. Radyoyu Kaydetmek
Ses uygulamasında süreğen kayıt yapmak için kullandığınız kombinasyona, yani Rec 
tuşuna basılı tutarken Play tuşuna basın. Kaydı durdurmak istediğinizde Rec tuşuna tekrar 
basın. Radyo istasyonu 64KBPS çözünürlüğünde bir MP3 dosyası olarak kaydedilir. 
Radyoyu dinlemek için Ses uygulamasına döndükten sonra dahili hafızadaki Radio 
klasörünü açın. Oluşturulan dosya burada yer alır.

5.2.4. Radyo Kısayollarının Özeti
İşlev Kısayol Sesli bildirim

Dinle / Duraklat “Play” -
Radyo istasyonları 
arasında geçiş yap

Sağ ve sol ok tuşlarına bir 
saniye kadar basılı tutun

-

0.1 MHz'lik adımlarla 
İstasyon Bulmak

Sağ ok veya sol ok -

Frekansı oku 2 saniye kadar “Play” Kısa sinyal
Kayıtlı istasyonlar arasında 
geçiş yap

“Rec” veya “Mode” Numara veya sesli mesaj

Seçili istasyonun sesli 
olarak etiketlenmesi

“Rec” + “Mode” (basılı tutun) Kayıt düşük perdeli-yüksek 
perdeli sinyalle başlar ve 
yüksek perdeli-düşük perdeli 
sinyalle tamamlanır

Direkt frekans ayarla Selector tuşuna basılı 
tutarken sol ok, Play ve sağ 
ok

Girilen frekans seslendirilir

Radyoyu kaydet “Rec” + “Play” ile başlatın ve 
Rec ile durdurun

Kayıt düşük perdeli-yüksek 
perdeli sinyalle başlar ve 
yüksek perdeli-düşük perdeli 
sinyalle tamamlanır
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5.3. Ajanda
Ajanda günlük hayatınızı organize etmenize yardımcı olan bir randevu takvimidir. Selector 
tuşuyla Ajanda uygulamasına geçtiğinizde, ilk ayar olan "Gün" seçilir. Ajanda; Kitaplar ve 
Alarm ile aynı özelliklere sahiptir. Ayarlar listesinde Rec tuşuyla yukarı, Mode tuşuyla aşağı 
hareket edebilirsiniz. Ayarın arzulanan parametresi ise ok tuşlarıyla seçilir. Farklı olan 
durum, Play tuşuyla ayarlarınızın önizlemesini yapabileceğiniz ve yeni bir olay 
oluşturabileceğinizdir.
Örnek olarak ajandaya bir doğum gününü nasıl kaydedebileceğiniz, bu bölümün sonunda 
yer almaktadır.

5.3.1. Tarihi ve Saati Öğrenmek
Bir olay oluşturmadan önce o anki gün ve saat hakkında bilgi edinmek isteyebilirsiniz. 
Mode düğmesine 1.5 saniye kadar basılı tutarak Bilgi Servisi'ni açın. Haftanın günü, tarih, 
saat ve takvim haftası hakkında bilgi verilir. Selectore ile bu menüyü kapatın.

5.3.2. Olayları Ayarlamak ve Yönetmek
Aşağıdaki ayar ve paremetreleri kullanarak olaylarınızı yönetebilirsiniz. Olayları 
ayarlamanızı sağlayan 8 seçenekten sonra gelen 2 seçenekle olayları listeleyebilirsiniz. 
Son seçenekle Ajanda' durdurulur. Ayarlar arasında dolaşmak için Rec ve Mode tuşlarını 
kullanın.

Ayar Tanım

Gün Ok tuşlarıyla olayınızın gününü seçin. Tam tarih seslendirilecektir. Olay 
tarihini seçmek için Ay ve Yıl'ı da aşağıdaki 2 seçenekle ayarlayın.

Ay Ok tuşlarıyla olayınızın ayını seçin.
Yıl Ok tuşlarıyla olayınızın yılını seçin.
Saat Ok tuşlarıyla olayınızın saatini seçin. Olay zamanını tam belirtmek için, 

aşağıdaki seçenekten olayınızın dakikasını da belirleyin.
Dakika Ok tuşlarıyla olayınızın dakikasını seçin.
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Ayar Tanım

Olay Ok tuşlarıyla bir olay türü seçin:
Uyarı sesi - Belirtilen zaman geldiğinde bir uyarı sesi çıkarır. 
Durdurmadığınız takdirde bu uyarı 2 dakika sürer.
Anonslu Sesli Mesaj - Belirtilen tarih ve zamanda, kaydedilmiş sesli 
mesajınızı 2 dakika boyunca çalar. Dolayısıyla bir sesli mesaj 
oluşturmanız gerekir. Rec tuşuna basılı tutun. Bir klik sesinden sonra 
mesajınızı seslendirin. Mesela "Üsküdar'daki dişçide randevu. Dişlerini 
temizlemeyi unutma". Sesli mesajı bitirdiğinizde elinizi Rec tuşundan 
çekin. Sesli mesajınızı sevmediyseniz yeni birini kaydedin. Önceki sesli 
mesaj otomatik olarak kaldırılır.
Anonssuz Sesli Mesaj - Anonslu Sesli Mesajın aynısıdır, fakat 
belirtilen zamanda anons yapılmaz. Dolayısıyla bu olay yalnızca "Tarihe 
göre listele" ve "Tekrarlanmaya Göre Listele" seçiliyken görünür.
Ses Dosyası Dinlet - Belirtilen tarih ve saat geldiğinde özel bir 
klasördeki dosyaları çalmaya başlar. Ajanda, dahili hafızadaki "Agenda" 
klasöründe yer alan "Playback" alt klasörünü dinletir. Bu klasörde 
birden fazla dosya varsa Ajanda bu dosyaları alfabetik sıraya göre 
çalar.
Radyo dinlet - Belirtilen tarih ve saat geldiğinde radyo istasyonunu 
çalar. Ajanda, Radyo uygulamasında ayarlı olan radyoyu dinletir.
Radyodan Kayıt yap - Belirtilen tarih ve saatte radyo istasyonundaki 
sesleri kaydeder. Milestone 312, Radyo uygulamasında seçili olan 
frekanstan kayıt yapar. Kayıt, MP3 dosyası olarak dahili hafızanın 
Radio klasörü altına kaydedilir.
Mikrofondan kayıt yap - Belirtilen tarih ve saatte dahili veya harici 
mikrofondan kayıt yapar. Alınan kayıt cihazın Agenda klasöründe 
bulunan Records alt klasörüne MP3 formatında kaydedilir.

Tekrarlanma Tek sefer, günlük, haftalık, aylık ve yıllık seçeneklerinden istediğinizi 
tercih edin. "Tek sefer" seçildiğinde hatırlatma sadece bir sefer yapılır. 
Diğer seçenekler ise ilgili zaman periyodu geçince hatırlatmayı 
tekrarlar. Örneğin doğum günleri için Yıllık seçeneğini tercih 
edebilirsiniz.

Süre Ok tuşlarıyla bir olaya süre atayın. Uyarı sesi, Anonslu Sesli Mesaj 
veya Anonssuz Sesli Mesaj seçenekleri için, Tarihe Göre Listele ve 
Tekrarlanmaya Göre Listele kriterlerinde süre ekstra bilgi olarak 
eklenebilir. Örneğin bir toplantı 15 dakika sürüyorsa bu bilgiyi 
ekleyebilirsiniz.
Bir görev gerçekleştiren "Ses dosyası dinlet", "Radyo dinlet", 
"Radyodan kayıt yap" ve "Mikrofondan Kayıt Yap" parametreleri 
seçiliyken, bu görevlerin ne kadar süreyle sürdürüleceği buradan 
belirlenir. Mesela radyodaki 45 dakikalık bir raporu kaydetmek için 
süreyi 45 dakika olarak belirleyebilirsiniz.
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Ayar Tanım

Tarihe göre 
listele

Tarihe Göre Listele, tüm olayların genel bir görünümünü verir. Başlama 
yeri Gün, Ay, Yıl, Saat ve Dakika ayarlarıyla belirlediğiniz şekildedir. 
"Tarihe göre listele"yi seçtiğinizde öncelikle bu ayarların varsayılan 
değerleri seslendirilir. Mesela 21 haziran 2011, öğleden sonra 5:00. Bu 
sizin başlangıç noktanızdır. Sağ okla bir sonraki olaya geçin. Bir önceki 
olay içinse sol oka basın.

Tekrarlanmaya 
göre listele

Bu ayarın ismi her halukarda Tekrarlanma ayarının değerini taşır. 
Örneğin Yıllık seçiliyken listenin ismi "Yıla göre listele" olur. Ok tuşlarını 
kullanarak yıllık olarak ayarlanan tüm olayları görebilirsiniz.

Hatırlatma Tüm olayların hatırlatılmamasını, dinletilmemesini veya 
kaydedilmemesini istiyorsanız Kapalı ayarını seçin. Örneğin bir 
toplantıdayken cihazınızın sizi rahatsız etmemesi için bunu 
seçebilirsiniz. "Açık" seçili iken tüm olaylar, kitap veya radyo dinliyor da 
olsanız hatırlatılır, kaydedilir veya dinletilir.

Dikkat: Lütfen Milestone 312'nin tarih ve saatinin doğru olarak ayarlandığından emin olun. 
Bunu Temel Ayarlar kısmından ayarlayabilirsiniz.
Belirtilen zaman geldiğinde, Milestone 312 aktif uygulamayı değiştirebilir. Örneğin 
"Radyodan Kayıt yap" olayı başladığında Ajanda kapanarak Radyo uygulaması 
etkinleşebilir. Radyo ile ilgili uygulamaların kullanılabilmesi için ekstra Radyo yazılımı 
gereklidir. Radyoyla ilgili bir işlem yaparken kulaklıklarınızı takmayı unutmayın.
Aynı saatte birden çok hatırlatmanız varsa her hatırlatma tek tek yapılır. Kayıt ve dinletme 
tarzı olaylardan haberdar edilirsiniz, fakat bu olaylar işlenmez. Kullanıcı, hatırlatmadan 
sonra kayıt veya dinleme işlerinden hangisinin yapılacağını el yordamıyla seçmek 
durumundadır.

5.3.3. Önizleme ve Olay Kaydetmek
Olay için ayarlar yapıldıktan sonra Play tuşuna 2 saniye basılı tutarak olayı kaydedin. 
Dolayısıyla Ajanda'nın hangi kısmında olduğunuzun bir önemi yoktur. Milestone "olay 
eklendi" mesajıyla işlemi onaylayacaktır. Olayı kaydetmeden önce yapmış olduğunuz 
ayarların ne olduğunu duymak isterseniz Play tuşuna bir kere, kısa basın.

5.3.4. Olay Silmek
"Tarihe göre listele" veya "tekrarlanmaya göre listele"yi seçtikten sonra silmek istediğiniz 
olayı seçin. Olayları dinletme devam ederken veya daha sonra silebilirsiniz. Mode tuşuna 
basılı tutarken Play tuşuna basın. Bu kısayolu herhangi bir ayar üzerindeyken 
kullanabilirsiniz. Silme işlemi bir sesle onaylanır.
Ajanda'daki tüm olayları silmek için M312'yi bilgisayarınıza takın. Dahili hafızanın 
içerisindeki Agenda klasöründe bulunan Events klasörünü silin.
İpucu: Ajanda'nın uygulama ayarları arasında bir aydan eski olan tüm tek seferlik olayları 
silebileceğiniz bir seçenek bulunur.

5.3.5. Hatırlatmayı Durdurmak
Belirlenmiş olan tarih ve zamanda bir olay başladığında Play tuşuna basarak hatırlatmayı 
veya dinletmeyi durdurabilirsiniz. Kayıt işlemi ise Rec tuşuna basılarak durdurulur.
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5.3.6. Olay Oluşturma Örneği
21 kasımda doğum günü olan bir arkadaşınızın bilgisini kaydedelim. Bunu yapmak için ilk 
ayar olan "Gün"le başlayacağız. Ayarlı ayın 21. gününü buluncaya dek ok tuşlarına basın. 
Günü bulduğunuzda Mode tuşuna basarak Ay ayarına geçin. Doğru ayı, yani Kasım'ı 
bulduktan sonra Mode ile devam ederek Yıl ayarına gelin. Doğum günleri her yıl 
tekrarlandığından herhangi bir yıl seçmemize gerek yoktur. Sonraki iki seçenekten saat ve 
dakikayı ayarlamamıza da gerek yok. Dolayısıyla varsayılan ayarları olduğu gibi bırakıp, 
"Olay" ayarını buluncaya dek Mode tuşuna basın. Ok tuşlarıyla bir olay türü seçin. Mesela 
"Anonslu Sesli Mesaj"ı seçelim. Rec tuşuna basılı tutun ve klik sesinden sonra mesajınızı 
seslendirin. Mesela "Sevgili arkadaşım Ahmet'ın doğum günü" deyin. Rec tuşunu 
bırakarak kaydı sonlandırın. Mode tuşuyla Tekrarlanma ayarına geçin. Doğumgünü 
kaydetmekte olduğumuz için Yıllık ifadesini seçmemiz gerekiyor. Böylelikle hatırlatmamız 
her yıl gerçekleşir. Diğer ayarları değiştirmemize gerek yoktur. Play tuşuna basarak 
yaptığımız ayarları kontrol edelim. Olayın önizlemesi seslendirilir. Herşey doğruysa olayı 
kaydedin. Bunun için Play tuşuna 2 saniye kadar basın. Milestone 312 "Olay eklendi" 
diyecektir. 
Sonraki 21 kasım geldiğinde Milestone sesli mesajınızla size Ahmet'in doğum gününü 
hatırlatacaktır. Hatırlatmayı Play tuşuyla susturun.

5.3.7. Ajanda Kısayollarının Özeti
İşlev Kısayol Sesli bildirim

Ayarlar arasında geçiş “Rec” veya “Mode” Ayarın ismi
Ayarın parametrelerini seç Sağ ok veya sol ok Parametrenin ismi
"Anonslu sesli mesaj" ve 
"Anonssuz sesli mesaj" olayları 
için kayıt

“Rec” (basılı tutun) “Klik”

Olay önizlemesi “Play” Tüm ayarlar hakkında bilgi
Olay oluştur 2 saniye kadar “Play” “Olay eklendi”
Bir olayı sil “Mode” ve “Play” Silme sesi
Hatırlatmayı durdur “Play” -
Milestone 312 bilgisayara bağlıyken Ajanda aktif değildir.
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6. Diğer Bilgiler

6.1. Teknik Veriler
• Dahili Hafıza: 1 GB, - Kullanıcı kullanımına açık alan 0.74 GB
• Harici hafıza: SD kartı kapasitesine bağlıdır, maksimum 32 GB (şu anda)
• Dahili hafızada ses kayıt kapasitesi: 26 saat
• Harici hafızada ses kayıt kapasitesi: 32 GB veya 46 gün
• Dahili mikrofonla kayıt yaparken bit oranı: 64 kbps
• Harici mikrofonla kayıt yaparken bit oranı: Varsayılanda 256 kbps
• Kayıt esnasındaki örnekleme oranı: 44.1 kHz
• Kayıt çözünürlüğü: 16 bit
• Dinleme bit oranı: 8 kbps ila 320 kbps, veya VBR (Virtual Bit Rate)
• USB 2.0 Yüksek-hızlı bağlantı
• Hafıza kartı girişi MMC, SD ve SDHC, maksimum kart kapasitesi 32 GB
• Kulaklık girişi: Standart 3.5 mm
• Harici mikrofon girişi: 3.5 mm
• Cihaz etkiye dayanıklı plastikten yapılmıştır
• Boyutlar: 85 x 54 x 14 mm (3.35” x 2.13” x 0.55”)
• Ağırlık: 53 gram (1.7 ons)
• Şarj edilebilir dahili lithium polymer battarya
• Dolu bataryanın maksimum çalışma saati: 15 saatten fazla (kullanımınızla doğrudan 

ilintilidir)
• Maksimum şarj etme süresi: 3 saat
• Speakout, RFID okuyucu: 13.56 MHz okuma frekansı, standart ISO15693

6.2. Tavsiyeler

6.2.1. SD Hafıza Kartları
6.2.1.1. Önerilen Üreticiler
Sorunsuz bir kullanım için SanDisk, Kingston, Transcend ve Toshiba tarafından üretilen 
markalı hafıza kartlarının kullanımını tavsiye ediyoruz.

6.2.1.2. SD card İçeriğini Korumak
SD kartınızdaki önemli içeriği, kartınızın sahip olduğu küçük yazma-silme korumasını 
kullanarak güvence altına alabilirsiniz. Kilit pozisyonu giriş yüzeyinin ters tarafındadır. Giriş 
yüzeyini köşedeki çentikten algılayabilirsiniz. Milestone 312 bu ayarı algılar ve dikkate alır. 
Bu kartlar takılıyken kayıt yapmak ve veri silmek mümkün olmaz.

6.2.2. CONFIG MILESTONE.TXT İle Özelleştirme
Dahili hafızanın kök dizeninde CONFIG MILESTONE.TXT adlı bir dosya yer alır. Bu 
dosyadan uygulamaları aktifleştirip devredışı bırakmanın yanında bazı ayarları 
düzenleyebilirsiniz. Mesela "enable_device speakout" ayarının "yes" parametresini "no" 
olarak değiştirin. Böylelikle Speakout programı devreden çıkar. Bu dosyayı düzenleyerek 
cihazınızı şahsi tercihlerinize uygun hale getirebilirsiniz. Dosyayı silerseniz yaptığınız 
ayarlar kaybolur ve cihaz ilk durumuna geri döner. 
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6.2.3. Milestone Cihazını Koruyun
Milestone 312 cihazınızı lütfen suya ve mekanik baskı veya darbelere karşı koruyun. 
Dolayısıyla Milestone 312 ile su-altı kayıt yapmayı denemeyin. Uygunsuz kullanım, 
mekanik darbe ve cihaz içinin açılması hallerinde cihaz garanti kapsamından tamamen 
çıkar.

6.2.4. Veri Yedekleme
Milestone 312 içeriğinin bilgisayarınıza yedeğini alabilirsiniz. Böylelikle cihazınız çalınırsa, 
kaybolursa veya teknik bir tahribata uğrarsa bilgilerinizin ikinci bir kaynakta tutulması 
güvenlik sağlar. Yedek almak için cihazı kılavuzun "USB Üzerinden Bilgisayar Bağlantısı" 
bölümünde anlatıldığı şekilde bilgisayarınıza bağladıktan sonra M312'nizdeki tüm 
klasörleri bilgisayarınıza kopyalayın. Bu işlemi zaman zaman tekrarlamak veri güvenliğinizi 
arttırır.

6.2.5. Hiçbir Şey Çalışmıyor
Herşeyden önce rahat olun ve zavallı Milestone 312'ye vurmayın. Aşağıdaki adımları 
uygulamadan önce elbette:
Adım 1:
Cihazın şarjı var mı? Şarj aleti pirize takılıyken Milestone 312'yi şarj aletinin diğer ucuna 
bağlayın. Dahili bataryayı en az yarım saat kadar doldurun. Daha sonra en az yarım 
saniye kadar Play tuşuna basın. Milestone 312 çalışmazsa ikinci adıma geçin.
Adım 2:
Tuş kilidi devrede mi? Mode tuşuna basılı tutarken Rec tuşuna bir defa basın ve cihazın 
vereceği tepkiyi dinleyin:
• “Tuşlar açıldı” mesajını duydunuz: Tuşlar kilitliydi ve şimdi açıldı. 
• "Tuşlar kilitlendi" mesajını duydunuz: Tuşlar şimdi kilitlendi. Tuşları tekrar açmak için aynı 

kombinasyona tekrar basın. Cihaz "Tuşlar açıldı" diyecektir.
• Hiçbir mesaj duymazsanız üçüncü adıma geçin.
Adım 3:
Hiçbir şey duymadıysanız cihaz doğru şekilde çalışmıyor demektir. Play tuşu hariç, 
yüzeydeki tüm tuşlara aynı anda bir süre basılı tutun. Bu cihazı yeniden başlatır. Yine 
çalışmazsa, yukarıda anlatıldığı üzere yazılımı tekrar kurmayı deneyebilir veya yetkili 
dağıtıcınıza ulaşabilirsiniz.

6.3. Servis ve Destek

6.3.1. Genel Bilgi
Servis ve destek hizmetleri Milestone 312 cihazını satın aldığınız yetkili dağıtıcı tarafından 
sağlanır. Yetkili dağıtıcınız cihazı iyi bilmektedir ve genel merakınız, kullanımla ilgili 
sorularınız ve tamirat işlemleri için size yardım eder. www.bones.ch sitesine bağlanarak da 
Milestone 312 hakkında bilgi edinebilirsiniz.

6.3.2. Yazılım Güncellemeleri
Bones Inc. dağıtıcılarının sizden aldığı geri bildirimleri dikkate alarak Milestone 312 
cihazını sürekli olarak geliştirmeyi amaçlar. Dolayısıyla yorumlarınız bizim için büyük bir 
kıymet ifade eder.
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İhtiyaç, arzu ve problemleriniz, mümkün olduğu kadarıyla yeni sürümlerde yansıtılır. Bu 
sürümler Milestone 312 cihazınızdaki yazılımı güncellemenize imkan tanır. Böylelikle 
yazılım problemleri çözülür ve yeni işlevler eklenir.
En yeni güncellemeyi cihazınızda uygulamak için iki seçeneğe sahipsiniz.
Yetkili dağıtıcınıza gidebilirsiniz. Programınızın sürümü eskiyse onlar yeni sürümü 
kuracaktır. Alternatif olarak işlemi internet üzerinden kendiniz de yapabilirsiniz. Bu takdirde 
lütfen aşağıdaki adımları takip edin.
• M312'nizdeki versiyonu kontrol edin: Temel Ayarlar menüsünde kullandığınız yazılımın 

sürümü bildirilir.
• En son mevcut sürümü kontrol edin: www.bones.ch adresine bağlanın. Support linkinden 

Milestone 312 ürününü seçin. Bu sayfada, 2.48 gibi, en son sürüm görünür. Eğer bu 
numara Milestone 312'nizdeki numaradan büyükse dosyayı bilgisayarınıza indirin.

• En güncel yazılımı M312'nin harici hafızasına kopyalayın: Lütfen Milestone 312'yi 
bilgisayarınıza bağlayın. Bu işi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, lütfen kılavuzdaki "USB 
Üzerinden Bilgisayar Bağlantısı" bölümünü okuyun. Yazılımı SD Card'ın kök dizinine 
kopyalayın ve flaş diskinizi çıkartırken yaptığınız gibi, M312'yi gerektiği şekilde 
bilgisayarınızdan çıkarın. "Yazılım güncelleniyor, lütfen bekleyiniz" şeklinde bir uyarı 
seslendirilir. Daha sonra güncelleme tamamlanır.

6.4. Bones Inc. Hakkında
Bones, görme engelliler ve az görenler üzerine odaklanan İsviçre kökenli bir mühendislik 
firmasıdır. Kullanıcı odaklı geliştirme yapma felsefemizden hareketle, dünyanın her 
yerindeki görme engelliler ve ilgili kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz. Milestone cihazlarının 
üretiminin yanında, Bones PAVIP adlı önemli bir platforma da sahiptir. Bu platform ile 
görme engellilerin özerkliği ve hareket kabiliyeti arttırılmaktadır. PAVIP yalnızca bir ürün 
grubu değil; aynı zamanda görme engellilerin günlük yaşamın her anında karşılaştıkları 
engelleri ortadan kaldırmayı ve pek çok alanda erişilebilirlik sağlamayı hedef alan bir 
çözüm yaklaşımıdır.
Bu platform; son kullanıcı ürünlerinin, görme engelli bireyler için gerekli altyapının ve 
eğitim desteklerinin geliştirilmesini kapsar. PAVIP, Personal Assistant for Visually Impaired 
People (Görme engelli insanlar için kişisel asistan) ifadesinin kısaltmasıdır. Proje; İsviçre 
Körler Federasyonu (SFB), İsviçre Görme Engelliler Derneği (SNAB), Görme Engelliler 
Kütüphanesi (SBS), Federal Ulaşım Ofisi (FOT), St.Gallen şehri toplu taşıma müdürlüğü 
(VBSG) ve Bones Inc. mühendislik odasının katkılarıyla yürütülmektedir.

PAVIP pek çok bağımsız proje barındırır. Daha fazla bilgi almak için lütfen www.bones.ch 
adresini ziyaret ediniz.
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