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Gratulujemy zakupu Milestone 311 Daisy, odtwarzacza książek w standardzie Daisy, firmy Bones Ltd. Szwajcaria.

Milestone 311 Daisy został stworzony, aby wyjść naprzeciw potrzebom  niewidomych i słabowidzących użytkowników. 
Mamy nadzieję, że poniższa instrukcja zoptymalizuje prawidłowe użytkowanie Milestone 311 Daisy firmy Bones Ltd. Szwajcaria.
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Co to jest książka Daisy?
Skrót Daisy pochodzi od “digital accessible information system”. Książka Daisy, to książka audio dodatkowo wyposażona w możliwość nawigacji po jej strukturze, np. po rozdziałach czy stronach. Inaczej niż w zwykłej książce audio, Daisy pozwala na swobodną nawigację po strukturze książki i dostęp do potrzebnych informacji. Daisy to powszechnie stosowany  standard, umożliwiający  dostęp do tradycyjnie drukowanych informacji, poprzez  odpowiednie ich przygotowanie na platformie cyfrowej, z możliwością  odsłuchiwania ich w odtwarzaczach stacjonarnych, przenośnych i w komputerach.
Milestone 311 Daisy oferuje zarówno możliwość ładowania książek Daisy, jak i swobodną nawigację po strukturze zawartych w nich informacji.
2. Ładowanie książek Daisy.
Milestone 311 Daisy akceptuje książki Daisy na karcie pamięci, którą wkładamy do slotu z boku urządzenia. Jest to karta pamięci SD (światowy standard kart pamięci Secure Digital). Karty są dostępne w sklepach elektronicznych. Warto zapytać o książki w formacie Daisy w bibliotekach. Jeśli biblioteki nie dysponują książkami Daisy na kartach pamięci SD, można je kopiować  z płyt CD na karty pamięci (patrz niżej). Książki Daisy mogą być kopiowane i usuwane z karty pamięci SD dowolną ilość razy.
2.1.  Ładowanie książek Daisy do Milestone
 odbywa się zawsze przy użyciu karty pamięci SD. Kartę należy wsunąć do slotu z boku urządzenia, dopóki nie usłyszymy cichego kliknięcia zatrzasku. Kartę pamięci można włożyć do urządzenia tylko w jednej pozycji. Nie można jej wkładać na siłę. Następnie naciskamy przycisk “Selector”, aż usłyszymy komunikat “odtwarzacz Daisy”. Gdy na karcie znajduje się książka w tym standardzie, możemy rozpocząć odtwarzanie. Jeśli nie jesteśmy w stanie skorzystać z usług audio-biblioteki z książkami Daisy na kartach pamięci SD, możemy skopiować książki w tym standardzie z płyt CD za pośrednictwem komputera. W tym celu łączymy Milestone 311 z komputerem, używając dołączonego doń kabla USB. Karta pamięci SD będzie widziana przez komputer jako dysk zewnętrzny, podobnie jak w przypadku innych rodzajów dysków przenośnych. Następnie wkładamy płytę CD z wybraną książką do stacji CD-ROM - zawartość płyty pojawi się na ekranie komputera. Upewniamy się czy na karcie pamięci jest wystarczająco dużo miejsca, aby książka się zmieściła i rozpoczynamy kopiowanie. Jeżeli chcemy skopiować kilka książek z płyty CD na kartę pamięci SD, postępujemy analogicznie. Należy jednak pamiętać, że każda książka Daisy jest zapisana w osobnym pliku, zaś pliki są gromadzone w katalogu głównym. Milestone nie będzie w stanie znaleźć i odtworzyć książek Daisy w przemieszanych plikach, więc należy umieszczać je w osobnych folderach i w takiej postaci dodawać do katalogu  głównego. Należy przestrzegać wskazówek zawartych w punkcie “Nieoczekiwane kłopoty”, umieszczonym pod koniec instrukcji. Wskazówka: Książki w formacie Daisy dokonują  szczegółowych zapisów na karcie pamięci. Jeśli chcemy regularnie kopiować duże pozycje, praktyczniej będzie kupić odpowiedni, szybciej przenoszący dane czytnik kart pamięci i używać go do kopiowania z płyt CD na karty pamięci SD.
2.2 Usuwanie książek Daisy z Milestone.
Aby usunąć książkę Daisy z Milestone należy naciskać przycisk „Selector”, dopóki nie usłyszymy komunikatu „odtwarzacz Daisy”. Łączymy  Milestone z komputerem przy użyciu kabla USB. Karta pamięci Milestone pojawi się w komputerze jako dysk dodatkowy. Wówczas usuwamy  wybraną książkę z Milestone. Jeśli chcemy usunąć kilka książek, postępujemy analogicznie. Należy uważać, aby przypadkiem nie usunąć z katalogu głównego  innych danych, nie związanych z konkretną książką Daisy.

Przyciski operacyjne Milestone 311 Daisy
Naciskając przycisk „Selector”, umieszczony na górnej krawędzi urządzenia, przemieszczamy się pomiędzy programami: dyktafon z pamięcią wewnętrzną, co jest oznajmiane komunikatem „pamięć wewnętrzna”, dyktafon z pamięcią zewnętrzną, co jest oznajmiane komunikatem „karta pamięci dyktafonu”,  odtwarzacz plików MP3, co jest oznajmiane komunikatem, „odtwarzacz MP3” i odtwarzacz Daisy , co jest oznajmiane komunikatem „odtwarzacz Daisy”. Aby odtwarzać książki w standardzie Daisy, należy wybrać  program „odtwarzacz Daisy”. Pięć przycisków na przednim panelu urządzenia to: przycisk “Play” środkowy gładki, służy do rozpoczynania i zatrzymywania odtwarzania książek. Przycisk “Mode”, dolny, ze znakiem krzyżyka, służy do przemieszczania się po strukturze poziomów, a także do innych funkcji specjalnych, opisanych poniżej. Przycisk „Rec”, pierwszy od góry, w kształcie zatrzaski, służy do przemieszczania się po strukturze poziomów w odwrotnym kierunku i do wstawiania znaczników. Przycisk „Rev”, lewy, ze znakiem strzałki w lewo, służy do przemieszczania się w obrębie wybranego poziomu do tyłu, a przycisk ”FF”, prawy, ze znakiem strzałki w prawo, służy do przemieszczania się w obrębie wybranego poziomu do przodu.

Dostępne funkcje związane z programem Daisy
4.1. Uruchamianie Milestone
Milestone automatycznie przechodzi do trybu uśpienia po 10 minutach, jeśli żadne przyciski nie są naciskane, a odtwarzanie się zakończyło.
Po naciśnięciu któregokolwiek przycisku na przednim panelu urządzenia, Milestone powraca do aktywności. Uwaga: Gdy przed przejściem do trybu uśpienia klawiatura była zablokowana, to będzie nadal zablokowana, pomimo powrotu do aktywności urządzenia i należy ją odblokować, według wskazówek poniżej. 
4.2. Blokowanie / odblokowywanie klawiatury 
Aby zablokować klawiaturę, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „Mode” i jednocześnie nacisnąć przycisk „Rec”. Wówczas wszystkie funkcje urządzenia będą zablokowane i usłyszymy komunikat „klawiatura zablokowana”.
Aby odblokować klawiaturę, należy nacisnąć ponownie  kombinację powyższych przycisków. Potwierdzeniem wykonania operacji będzie komunikat “klawiatura aktywna”. Funkcja blokowania klawiatury jest przydatna i konieczna, jeśli nosimy Milestone w torbie i chroni urządzenie przed przypadkowym uruchomieniem przez naciśnięcie któregokolwiek z przycisków.

4.3. Sprawdzanie stanu baterii
	Aby sprawdzić stan baterii, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „Mode” przez dwie sekundy, dopóki urządzenie nie zacznie działać.  Usłyszymy wówczas komunikat, w którym programie się znajdujemy, a także komunikat o aktualnym stanie baterii. Jeżeli chcemy pominąć informację o programie, a usłyszeć komunikat o stanie baterii, należy nacisnąć przycisk “Mode” powtórnie. Komunikaty informują o czterech poziomach stanu naładowania  baterii: „Bateria całkowicie naładowana”, „Bateria naładowana”, „Zalecane naładowanie baterii”, „Konieczne naładowanie baterii”.

4.4. Kontrola poziomu głośności
Aby zmienić poziom głośności, należy nacisnąć przycisk ”Mode”, a następnie, przytrzymując wciśnięty przycisk „Mode”, zależnie od wyboru opcji poziomu głośności - przycisk “FF”, prawa strzałka - głośniej, przycisk „Rev”, lewa strzałka - ciszej. Jednorazowe przyciśnięcie prawej lub lewej strzałki zmienia głośność o jeden poziom.
 Dostępnych jest dwanaście poziomów głośności. Zamiast naciskać przyciski strzałek wielokrotnie, można przytrzymać je dłużej i wówczas zmiana głośności będzie się odbywać płynnie, w wybranym kierunku.
4.5. Wstawianie znaczników

 Aby wstawić znacznik w czytanej książce, należy nacisnąć przycisk „Rec” na około dwie sekundy, aż do momentu pojawienia się komunikatu „znacznik ustawiony”.
Znaczniki są zapamiętywane w książce Daisy. Znaczniki wstawiane w różnych książkach są całkowicie niezależne od siebie. Znaczniki są zapisywane na karcie pamięci. Można skopiować  książkę Daisy do innego urządzenia bez ich usuwania.

  4.6. Usuwanie pojedynczego znacznika
Aby usunąć pojedynczy znacznik z książki, należy nacisnąć przycisk “Mode”, a następnie przycisk „Play”, aż do momentu pojawienia się  komunikatu „Znacznik usunięty”.
4.7. Usuwanie wszystkich znaczników
Aby usunąć wszystkie znaczniki z bieżącej książki, należy nacisnąć kombinację czterech przycisków jednocześnie, w następującym porządku: przycisk „Mode” (krzyżyk), „Play”, „FF” (prawa strzałka) i „Rev” (lewa strzałka). Inny porządek naciskania nie usunie znaczników z książki.  
Odtwarzanie książek Daisy
5.1. Przygotowanie do odtwarzania
Aby zacząć odtwarzanie, należy odnaleźć żądaną książkę na karcie pamięci SD i naciskając przycisk “Selector”, wybrać program do odtwarzania książek Daisy, potwierdzony komunikatem “Odtwarzacz Daisy”. W przypadku braku reakcji na naciśnięcie przycisku „Selector”, musimy aktywować Milestone  lub odblokować klawiaturę (patrz powyżej).

5.2. Rozpoczynanie / kończenie czytania

Aby rozpocząć czytanie książki Daisy, należy nacisnąć przycisk “Play”. Ten sam przycisk spełnia również funkcję pauzy. Jeśli chcemy powrócić do czytania, naciskamy przycisk “Play” ponownie. Kiedy rozpoczynamy odtwarzanie książki Daisy po raz pierwszy, słyszymy przez kilka sekund odgłos  niskiego skrzypienia. Oznacza to, że Milestone rozpoczął proces przeglądania struktury książki i sortowania, co usprawnia nawigację, i ułatwia dostęp do zawartości.

5.3.  Nawigacja po książce Daisy 
Operując tylko czterema przyciskami, użytkownik ma wyjątkowo łatwy dostęp do książki Daisy.



5.3.1. Struktura poziomów w książkach Daisy 
Aby sprawnie nawigować w Milestone po strukturze poziomów książek Daisy, należy dokładnie poznać i zrozumieć ich budowę.
Książka Daisy, analogicznie jak książka drukowana, ma  w swej strukturze różne poziomy – rozdziały i podrozdziały. W Milestone, naciskając górny przycisk „Rec” i następnie dolny przycisk „Mode”, możemy wybierać wśród poziomów, a następnie naciskając przyciski lewej i prawej strzałki, nawigować w obrębie wybranego poziomu. Łatwiej sobie wyobrazić te cztery przyciski  jako krzyż nawigacyjny. Na przykład: mamy na karcie pamięci SD książkę Daisy „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 programie książki Daisy i naciskamy przycisk „Play”.
Milestone rozpoczyna odtwarzanie książki „Kuchnia prababki” bez naszego udziału i odtwarza ją aż do końca. Naciśnięcie przycisku „Mode” (krzyżyk) jeden raz, przenosi nas na drugi poziom. Milestone oznajmi - „drugi poziom”. Na tym poziomie mamy podział na dania gorące i dania zimne, które możemy wybrać przy pomocy lewej lub prawej strzałki. Naciskając prawą strzałkę, wybieramy “dania zimne”. Aby przeskoczyć do deserów, naciskamy jeszcze raz przycisk “Mode” i przenosimy się na trzeci poziom, a Milestone zakomunikuje nam „trzeci poziom”. Na tym poziomie są  zakąski, dania główne i desery. Naciskając przycisk prawej strzałki dwa razy, wybieramy “Desery”. Teraz po naciśnięciu przycisku “Play” Milestone zacznie odtwarzać rozdział “Desery”. Krótko mówiąc, nawigujemy w obrębie krzyża : przyciski górny i dolny  pozwalają nam przeskakiwać z poziomu na poziom, zaś naciskanie lewej i prawej strzałki pozwala nawigować w obrębie poziomu. Przycisk środkowy rozpoczyna odtwarzanie wybranego miejsca. 
W książkach Daisy wyróżniamy następujące poziomy: 
5.3.1.1. Poziom „Książki”:

Na  tym poziomie możemy wybierać żądaną książkę, naciskając lewą, lub prawą strzałkę, pod warunkiem, że na karcie pamięci znajduje się kilka książek. Ten poziom nie jest oznajmiany żadnym komunikatem. 
5.3.1.2. Poziomy rozdziałów i podrozdziałów
Na tym poziomie możemy przemieszczać się pomiędzy rozdziałami i podrozdziałami, naciskając przyciski lewej lub prawej strzałki. Głębokość poziomów zależy od rodzaju książki Daisy. Liczba anonsowanych poziomów, zależy od tego jak szczegółowy jest podział książki. Komunikaty  Milestone są następujące: “Pierwszy poziom”, “Drugi poziom”, itd.

5.3.1.3. Poziom “Zdania”
 Na tym poziomie możemy wybierać poprzednie / następne zdanie, naciskając przyciski lewej lub prawej strzałki. Komunikat Milestone brzmi: „Zdania”.
5.3.1.4. Poziom “Numery stron”
Na tym poziomie możemy przenosić się do poprzedniej / następnej strony, naciskając przyciski strzałek, pod warunkiem, że strony książki Daisy są numerowane. W przeciwnym przypadku  menu się nie pojawia. Ten poziom jest oznajmiany przez Milestone jako „strony”.
5.3.1.5. Poziom “Przypisy”
Na tym poziomie możemy przemieszczać się do poprzedniego / następnego przypisu, naciskając przyciski strzałek, pod warunkiem, że książka Daisy posiada przypisy. W przeciwnym przypadku menu się nie pojawia. Ten poziom komunikowany jest przez Milestone jako „Przypisy”.

5.3.1.6. Poziom “Marginesowe”
Na tym poziomie możemy przemieszczać się przy użyciu przycisków strzałek, pomiędzy marginesami, tabelami i kolumnami, jeśli książka takie posiada. W przeciwnym razie menu się nie pojawia. Ten poziom jest komunikowany przez Milestone jako „Marginesowe”.
5.3.1.7. Poziom “Skok czasowy”
Na tym poziomie, naciskając przyciski strzałek (do przodu i do tyłu) możemy przeskoczyć o taką ilość tekstu, jaka jest odtwarzana w przeciągu pięciu minut. Jeżeli chcemy nawigować precyzyjniej, należy to robić na poziomie „Zdania”, ponieważ opisany wyżej pięciominutowy skok jest ustawiony na stałe.
 5.3.1.8. Poziom “Rozpoczynanie / kończenie książki”
Na tym poziomie, możemy od razu odnaleźć początek i koniec książki, naciskając przyciski strzałek. Poziom ten jest komunikowany przez Milestone jako „Początek książki / koniec książki”.
5.3.1.9. Poziom „Znaczniki”
Na tym poziomie możemy odnaleźć wcześniej ustawiony znacznik, naciskając przyciski strzałek, zależnie od pożądanego kierunku. Znaczniki aktywują się w porządku ich pojawiania się,  nie zaś w porządku ich wstawiania do książki. Jest to korzystne, ponieważ przemieszczamy się w kierunku czytania, dopóki nie natrafimy na szukany znacznik. W ten sposób odnajdujemy znacznik intuicyjnie i szybko. Znaczniki zapisują się w książce Daisy i na karcie pamięci. Daje to możliwość wymiany książek z innymi użytkownikami razem z wstawionymi znacznikami. Książki wraz ze znacznikami mogą  być kopiowane na inne karty pamięci. Możemy wstawić do 120 znaczników w jednej książce. Ten poziom komunikowany jest przez Milestone jako “Znaczniki”.
5.3.1.10. Poziom “Historia”
Na tym poziomie możemy zmieniać zaznaczone pozycje w książce Daisy. Milestone zapamiętuje do piętnastu ostatnich miejsc w książce Daisy. Naciskając  przycisk „Rev” (lewa strzałka) jeden raz, przenosimy się o jedno miejsce do tyłu, naciskając przycisk  „FF” (prawa strzałka)  jeden raz przenosimy się o jedno miejsce do przodu. Ten poziom komunikowany jest przez Milestone jako „Historia”.
5.3.1.11. Poziom „Ustawianie wyłącznika czasowego“ 
Na tym poziomie możemy ustawić wyłącznik czasowy, naciskając przycisk lewej strzałki. Naciśnięcie przycisku prawej  strzałki  wyłącza wyłącznik czasowy. Kiedy wyłącznik czasowy jest włączony, Milestone wyłącza się w wyznaczonym czasie.
 5.3.1.12. Poziom “Ustawianie czasu  wyłącznika czasowego”
Na tym poziomie możemy ustawiać czas działania wyłącznika czasowego, przy użyciu przycisków strzałek. Każda ustawiana zmiana czasu jest komunikowana przez Milestone jako „Wyłącznik czasowy ustawiony”.
Nieoczekiwane kłopoty
W tym rozdziale przedstawiamy problemy, które mogą się pojawić podczas użytkowania urządzenia przez początkujących. Nie zniechęcajmy się od razu, gdy Milestone nie funkcjonuje poprawnie. Urządzenie zostało dokładnie przetestowane i możemy oczekiwać jego prawidłowego działania. Powyższe rozdziały zawierają wiele technicznych wskazówek, przydatnych dla użytkowników, jednak jeśli mimo tego pojawiają  się kłopoty warto skonsultować się ze sprzedawcą, lub biblioteką audio, w której zaopatrujemy się w książki Daisy. 

6.1. Ładowanie książek: komunikat “Pamięć pełna” 
Gdy słyszymy komunikat “Pamięć pełna”, podczas ładowania książki na kartę pamięci SD, może się tak dziać z dwóch powodów: na karcie rzeczywiście może nie być dość miejsca. Należy usunąć z karty niepotrzebne foldery lub użyć innej karty pamięci.
 Drugim powodem wyżej wspomnianego komunikatu, może być konieczność sformatowania karty pamięci.  Formatowanie karty przy użyciu Milestone jest bardzo proste. Urządzenie obsługuje dwa standardy formatowania kart pamięci - Microsoft Windows® i DOS®. Są to powszechnie stosowane standardy FAT16 i FAT32. FAT32 został wprowadzony jako następca FAT16, ale go nie zastąpił. Oba standardy zapisywania danych funkcjonują równolegle. Każdy komputer może pracować z FAT16 i z FAT32, i formatować karty pamięci bez żadnego problemu. Jednakże FAT16 ma pewne ograniczenie, które jest istotne dla odtwarzania książek Daisy. W katalogu głównym można zapisać od 100 do 500 plików z danymi. Książka Daisy, zależnie od jej długości, często ma do kilkuset takich plików. W związku z tym, może się pojawiać komunikat o braku miejsca na karcie, pomimo obiektywnie wystarczającej ilości pamięci. Jeżeli podejrzewamy, że zaistniał ten problem, możemy zrobić dwie rzeczy, aby go rozwiązać: (1) Nie kopiujemy książki bezpośrednio do katalogu głównego, tylko do podfolderu, utworzonego w katalogu głównym. Folder będzie widziany przez Milestone i nie będzie podlegał ograniczeniom, charakteryzującym pliki z danymi.
 (2)  Alternatywnie, można zmienić standard formatowania karty pamięci z FAT16 na FAT32. Należy jednak pamiętać o nowym podziale na sektory, który oferuje komenda „Format”, w przypadku wyboru FAT32. Trzeba postępować ostrożnie, ponieważ operacja formatowania usunie wszystkie zapisane na karcie pamięci dane. Proces formatowania karty trwa około 30 sekund. W następstwie tej operacji, karta pamięci SD będzie sformatowana w standardzie FAT32 i nie będzie podlegała ograniczeniom charakterystycznym dla FAT16.   
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