1 (13)

Handbok
Milestone 212
2016-09-26

Stockholms Syncentral
Box 6401
113 82 Stockholm
Fleminggatan 48, 3 tr.

Växel: 08-123 365 00
Fax: 08-123 496 44

www.syncentralstockholm.se
stockholmssyncentral@sll.se
Reviderad 2015-01-23

2 (13)

1 Grundläggande beskrivning
1.1 Spelarens knappar och
anslutningar.
På spelarens överkant finns en
knapp och två ingångar.
Knappen kallas Välj
Ingången till höger om Välj är
USB-anslutning. Denna anslutning
används till laddare och
datorkabel.
Ingången till höger om USBanslutningen är extern mikrofon.
På spelarens högersida finns
anslutning för minneskort.
På spelarens nederkant finns
anslutning för hörlurar.
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På spelarens framsida finns fem
knappar i tre rader
Överst, rad 1 sitter Spela in
Rad 2 till vänster sitter Vänster
Rad 2 i mitten sitter Spela/Paus
Rad 2 till höger sitter Höger
Rad 3 sitter Funk
Längst ned på spelarens framsida
sitter högtalaren.
Längst upp i vänstra hörnet finns
en lysdiod och en inbyggd
mikrofon.
1.2 Funktioner
Väck spelaren
- Håll in Spela/Paus i en halv
sekund
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Knapplås av/på
- Håll in Funk och tryck Spela in.
Spelaren säger Knapplås
av/Knapplås på
Välj funktion
Det finns två funktioner: Audio och
Böcker
- Tryck Välj för att hoppa mellan
funktionerna
Volym
+ För att öka volymen håll in
Funk och tryck Höger
- För att minska volymen håll in
Funk och tryck Vänster
Uppspelningshastighet
+ För att öka hastigheten håll in
Välj och tryck Höger
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-

För att minska hastigheten håll
in Välj och tryck Vänster

Sätt in SD-kort
- Vänd kortet med det avfasade
hörnet nedåt till vänster. Tryck
in kortet och låt det ”fjädra” ut.
Tag ut SD-kortet
- Tryck in kortet så att det
”fjädrar” ut och drag ut kortet
2 Användningsområden
2.1 Daisy
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Välj bok
1 Tryck Välj tills spelaren säger
Böcker
2 Håll in Funk i 1,5 sekunder tills
spelaren säger Böcker.
3 Tryck Funk tills spelaren säger
bokhylla.
4 Tryck Höger tills du kommit till
önkad bok.
Starta eller stoppa
Uppspelning
- Tryck Spela/Paus
Information
Stäng av uppspelningen genom att
trycka Spela/Paus.
Håll in Funk i 1,5 sekunder,
spelaren säga Böcker. Spelaren
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läser upp de olika rubrikerna som
beskrivis nedan.
- Position
Hur långt har jag
kommit (timmar och
minuter)
- Återstår
Hur långt är det kvar
(timmar och
minuter)
- Sida
Sida av sidor
- Titel och författare Bokens titel
och författare
- Batteri
Hur mycket laddning
är det kvar i
batteriet
Förflyttning i boken
Tryck Funk. Spelaren läser upp de
olika rubrikerna som beskrivs
nedan.
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(Obs! Spelaren börjar
uppspelningen av rubrikerna där
du sist använde funktionen)
Tryck Funk eller Spela in för att
hoppa mellan rubrikerna och
därefter Vänster eller Höger för att
ställa in eller välja.
- Första nivå Hoppar mellan
kapitel
(kan finnas flera nivåer)
- Fras
Hoppar till nästa
eller föregående
stycken.
- Sida
Hoppar mellan sidor
- Tidshopp Hoppar fram eller
tillbaka efter det
antal minuter, som
angivits i Tillgängliga
inställningar
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- Början/slutet av boken Hoppar
till början eller slutet
av boken
- Bokmärken Flytta fram eller
tillbaka mellan
bokmärken
- Bokhylla
Välj bland de böcker
som finns i
bokhyllan
- Autoavstängning Hur många
minuter är det kvar
tills uppspelningen
avbryts. Spelaren
informerar om
Automatisk
avstängning är på
eller av.
- Stall in autoavst. Välj hur lång
tid innan
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uppspelningen
avbryts
Spola framåt/bakåt i boken
- Håll ned Höger eller Vänster för
att spola fram eller bak i
boken.
Bokmärke
Lägga in
-

För att lägga in ett bokmärke.
håll in Spela in i två sekunder.
Spelaren säger Bokmärke
inlagt därefter numret på
bokmärket

Gå till
1 Tryck Funk/Spela in tills
spelaren läser aktuell rubrik
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2
4
5

Tryck Funk/Spela in tills
spelaren säger Bokmärken.
För att flytta mellan
bokmärkena, tryck Höger eller
Vänster.
Spelaren talar om vilket
bokmärke du befinner dig på
och börjar automatiskt
uppspelningen. Tryck Höger
eller Vänster om du vill välja
ett annat bokmärke.

Radera
- För att radera det senaste
bokmärket tryck Spela/Paus
för att stoppa upplspelningen.
Tryck Funk - Spela/Paus
tillsammans och det senaste
bokmärket raderas. Spelaren
säger Bokmärke raderat
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Radera alla
- För att radera alla bokmärken
tryck Spela/Pause för att
stoppa uppspelningen. Tryck
Funk - Spela/Pause – Spela in
tillsammans och alla
bokmärken raderas. Spelaren
säger Alla bokmärken
raderade.
Radera läst bok
1 Tryck Funk och flytta med
Funk/Spela in till Bokhyllan
2 Bläddra fram till aktuell titel
med Höger eller Vänster
3 Tryck Funk och Spela/Paus,
boken raderas
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Radera fil
1 Bläddra till aktuell fil med
Höger eller Vänster
2 Tryck Funk och Spela/Paus,
filen raderas
3 Kapacitet
Inspelningstid
70 tim
SD-kortets minne
32 GB
Internt minne
0,75 GB
Viloläge, efter 10 minuter
Speltid, max 12 timmar vid
fulladdning

