ปุ่ม

10. Earphone Jack
3. VOL-

4. NEXT
1. POWER
6. BACK
8. READING BOOK

2. VOL+

11. Microphone

9. MP3

เปิด-ปิดปากกา

2. VOL+

เพิ่มเสียง

3. VOL-

ลดเสียง

4. NEXT

ความสามารถขึน้ อยูก่ บั การใช้งานในแต่ละฟังก์ชัน
ฟังก์ชันอ่านหนังสือ : เพื่อเลือกหนังสือ
เล่มถัดไปที่ต้องการจะฟัง
ฟั ง ก์ ชั น MP3 : เพื่ อ เลื อ กเพลงถั ด ไปที่
ต้องการจะฟัง
ฟังก์ชันบันทึกเสียง : เพื่อเลือกฟังเสียง
ถัดไป (เสียงที่บันทึกไว้)

5. REC

กดค้างไว้สกั ครูเ่ พือ่ บันทึกเสียง

6. BACK

ความสามารถขึน้ อยูก่ บั การใช้งานในแต่ละฟังก์ชนั
ฟังก์ชันอ่านหนังสือ : เพื่อเลือกหนังสือเล่ม
ก่อนหน้าที่ต้องการจะฟัง
ฟังก์ชัน MP3 : เพื่อเลือกเพลงก่อนหน้าที่
ต้องการจะฟัง
ฟังก์ชนั บันทึกเสียง : เพือ่ เลือกฟังเสียงก่อน
หน้า (เสียงที่บันทึกไว้)

7. PLAY REC

เล่นเสียงที่บนั ทึกไว้

8. READING BOOK

เข้าสู่ฟังก์ชันอ่านหนังสือ

9. MP3

เข้าสู่ฟังก์ชันเครื่องเล่น MP3

10. Earphone Jack

ช่องเสียบหูฟัง

11. Microphone

ไมโครโฟน

12. Reset

ช่องส�ำหรับรีเซ็ตเครื่อง

13. TF Card Slot

ช่องใส่การ์ดความจ�ำ (MicroSD)

14. USB/Charging
Terminal

ช่องเสียบสาย USB และช่องเสียบสายชาร์จ

15. Speaker

ล�ำโพง

12. Reset

13. TF Card Slot
14. USB/Charging Terminal

15. Speaker

รายละเอียด

1. POWER

5. REC
7. PLAY REC

สัญลักษณ์

การใช้งานฟังก์ชันอ่านหนังสือ

- ถอดปลอกปากกาออกโดยการขยับปลอกให้เอียงไปด้านใดด้านหนึง่ แล้วค่อยๆ ดึง
ออกเบาๆ
- กดปุม่ Power ค้างไว้สกั ครูเ่ พือ่ เปิดเครือ่ ง หลังจากเปิดเครือ่ งแล้ว ปากกาจะเข้า
สูฟ่ ังก์ชันอ่านหนังสือโดยอัตโนมัติ
- ใช้ปากกาจิม้ ทีห่ น้าปกหนังสือทีต่ อ้ งการจะฟังเสียง หรือกดปุม่ NEXT/BACK เพือ่
เลือกชือ่ หนังสือมีเสียงทีอ่ ยูใ่ นปากกาทีท่ า่ นต้องการฟัง
- จากนัน้ ใช้ปากกาจิม้ เบาๆ ทีข่ อ้ ความหรือรูปภาพต่างๆ ในหนังสือเพือ่ ฟังเสียงและ
เรียนรูไ้ ด้ตามต้องการ ซึง่ ต้องเป็นหนังสือทีม่ โี ลโก้
เท่านัน้
วิธีจับ
เอ็มไอเอสทอล์กกิงเพน
ที่เหมาะสม

การใช้งานฟังก์ชันเครือ่ งเล่น MP3

- กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันเครื่องเล่น MP3 จากนั้นปากกาจะเล่นเพลง
ที่มีอยู่ในหน่วยความจ�ำโดยอัตโนมัติ
- ถ้าต้องการฟังเพลงก่อนหน้าหรือเพลงถัดไปให้กดปุม่ NEXT/BACK เพือ่ เลือก
		 เพลงที่ต้องการ
การใช้งานฟังก์ชันบันทึกเสียง

- กดปุ่ม REC ค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณและไฟสีขาวกะพริบ
- เริม่ บันทึกเสียง (ไมโครโฟนส�ำหรับบันทึกเสียงจะอยูท่ ดี่ า้ นหลังของปากกา)
- กดปุ่ม PLAY REC เพื่อหยุดการบันทึก ปากกาจะเล่นไฟล์ล่าสุดที่ได้บันทึกไว้

ข้อควรรู้เกีย
่ วกับเอ็มไอเอสทอล์กกิงเพน

การดาวน์โหลดข้อมูลผ่านทางสาย USB

- ขณะชาร์จแบตเตอรี่จะมีไฟสีแดงปรากฏขึ้น เมื่อชาร์จเต็มแล้วไฟจะดับ
- ไฟล์ในเอ็มไอเอสทอล์กกิงเพน
		 Ebook ไฟล์หนังสือ
		 ไฟล์หนังสือต้องเอาไปไว้ขา้ งในโฟลเดอร์ Ebook เท่านัน้ เพราะถ้าเอาไว้ทอี่ นื่
		 ปากกาจะไม่อา่ น
		 MP3 ไฟล์เพลง
		 ไฟล์เสียง MP3 ต้องเอาไปไว้ขา้ งในโฟลเดอร์ MP3 เท่านัน้ เพราะถ้าเอาไว้ทอ่ี นื่
		 ปากกาจะไม่อ่าน
การใช้งานฟังก์ชัน Follow Me
		 Record ไฟล์เสียงที่บันทึกไว้
- สามารถใช้ฟงั ก์ชนั นีไ้ ด้เมือ่ อยูใ่ นฟังก์ชนั อ่านหนังสือ โดยใช้ปากกาจิม้ ทีส่ ญ
ั ลักษณ์ 		 ไฟล์เสียงที่บันทึกจากปากกาจะอยู่ในโฟลเดอร์นี้ จะเป็นไฟล์นามสกุล .wav
- การลบไฟล์ที่อยู่ในปากกา
ในสติกเกอร์แผงควบคุมเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชัน Follow Me
		 ให้เชื่อมต่อปากกากับคอมพิวเตอร์แล้วเข้าไปลบไฟล์ที่ต้องการ
- จากนั้นใช้ปากกาจิ้มที่ค�ำศัพท์หรือประโยคที่ต้องการจะฝึกพูดตาม
- ปากกาจะเล่นเสียงเจ้าของภาษาของค�ำศัพท์หรือประโยคนัน้ ๆ 1 ครัง้ จากนัน้ จะมี ข้อมูลทางเทคโนโลยี
สิ่งที่บรรจุมาในกล่อง
		 เสียงสัญญาณให้เตรียมตัวบันทึกเสียงตาม ให้บันทึกเสียงตามหลังสัญญาณ
- ขนาด : ยาว 13.3 ซม. กว้าง 2.8 ซม. สูง 1.9 ซม.
1. เอ็มไอเอสทอล์กกิงเพน 1 ด้าม
- ระยะเวลาที่ให้บันทึกเสียงจะนานกว่าความยาวของค�ำศัพท์หรือประโยคนั้นๆ - ฟอร์แมตของไฟล์ปากกาอ่าน : .ebk / .dpr
2. หูฟัง
1 ชิ้น
- ฟอร์แมตของไฟล์เพลง : .mp3
3. สาย USB 2.0
1 เส้น
		 ประมาณ 2-3 วินาที
วยความจ�ำในตัวเครื่อง : 2 GB
4. ที่ชาร์จ
1 ชิ้น
- หลังจากนัน้ ปากกาจะเล่นเสียงเจ้าของภาษา ตามด้วยเสียงทีบ่ นั ทึกไว้ เพือ่ เปรียบ- -- หน่
ความจุของการ์ด : รองรับได้สูงสุด 8 GB
5. คู่มือการใช้งาน
1 ใบ
		 เทียบกัน
- ฟอร์แมตของไฟล์ที่ได้จากการบันทึกเสียง : .wav
6. ใบรับประกัน
1 ใบ
- เมือ่ เชือ่ มต่อปากกา
กับคอมพิวเตอร์ตาม
ภาพด้านซ้ายเรียบร้อย
แล้ว จากนั้นท�ำการ
ดาวน์โหลดข้อมูลหรือ
ลบข้อมูลทีต่ อ้ งการได้
โดยตรงในคอมพิวเตอร์

การปิดเครือ่ ง

กดปุ่ม Power ค้างไว้สักครู่ รอจนไฟสีขาวดับลง

- SNR มากกว่าหรือเท่ากับ 80 dB
- แบตเตอรี่ : ลิเธียมในตัวเครื่อง

การใช้ฟังก์ชันเล่นเกม

- ใช้ปากกาจิ้มที่สัญลักษณ์เล่นเกมที่อยู่ในหนังสือจะเข้าสู่ฟังก์ชันเล่นเกม
- เมือ่ ต้องการออกจากเกม ใช้ปากกาจิ้มที่สัญลักษณ์ออกจากเกมที่อยู่ในหนังสือ
การชาร์จแบตเตอรี่

เอ็มไอเอสทอล์กกิงเพนมีแบตเตอรี่ลิเธียมในตัว สามารถชี้อ่านข้อความได้ต่อเนื่อง
ประมาณ 4 ชั่วโมง เล่นเพลงต่อเนื่องได้ประมาณ 6 ชั่วโมง มีวิธีชาร์จ 2 วิธี ใช้เวลา
ประมาณ 1-2 ชั่วโมง
การใช้งานฟังก์ชันเล่นเสียงทีบ
่ ันทึก
วิธีที่ 1 เสียบที่ชาร์จเข้ากับตัวปากกาโดยตรง
- ถ้าต้องการฟังเสียงทีบ่ นั ทึกไปทัง้ หมด ให้กดปุม่ PLAY REC ค้างไว้ ปากกาจะเริม่
วิธที ี่ 2 ชาร์จผ่านทางคอมพิวเตอร์ดว้ ยสาย USB ระบบจะท�ำการชาร์จแบตเตอรี่
		 เล่นเสียงทีบ่ นั ทึกไว้ตามล�ำดับก่อนหลัง ผูใ้ ช้สามารถกด NEXT/BACK เพือ่ เลือก 		
ขณะทีไ่ ม่มกี ารจัดการไฟล์ใดๆ ในปากกา
		 เสียงที่ต้องการฟังได้
- ควรปิดปากกาขณะชาร์จและปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำและขั้นตอนที่ให้ไว้ในคู่มือนี้
- การชาร์จแบตเตอรีป่ ากกาควรใช้ทชี่ าร์จซึง่ ให้มาพร้อมกับปากกา หากมีปญ
ั หาซึง่
การปรับระดับเสียง
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- กดปุ่ม Vol+ เพื่อเพิ่มเสียง
- แนะน�ำให้ผู้ปกครองชาร์จแบตเตอรี่และน�ำปากกาที่ชาร์จแล้วให้บุตรหลานใช้
- กดปุ่ม Vol- เพื่อลดเสียง
- อย่าใส่ปากกาลงไปในถุงพลาสติกระหว่างชาร์จ
การรีเซ็ต                                                                    
- อย่าใช้ปากการะหว่างชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน
- หากพบว่าปากกาไม่ท�ำงานขณะใช้งาน สามารถรีเซ็ตระบบใหม่ผ่านทางช่องที่ - ความเสียหายทีเ่ กิดจากการใช้งานแบตเตอรีล่ เิ ธียมหนักเกินไปจะท�ำให้หมดประกัน
- ก่อนชาร์จแบตเตอรี่ กรุณาตรวจสอบและท�ำความเข้าใจค�ำแนะน�ำในการใช้งาน
		 อยู่ด้านหลังของปากกา
		 ด้านบนก่อนและท�ำตามค�ำแนะน�ำดังกล่าว

เรียน ลูกค้าผู้ซื้อเอ็มไอเอสทอล์กกิงเพน

7. สติกเกอร์แผงควบคุมส�ำหรับใช้
ร่วมกับปากกา

กรุ ณ าตรวจอุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วว่ า อยู ่
ในสภาพดีและบรรจุอยู่ในกล่องครบถ้วน
หากพบว่ า อยู ่ ใ นสภาพไม่ ส มบู ร ณ์
หรื อ ไม่ ค รบ กรุ ณ าติ ด ต่ อ ผู ้ ข ายทั น ที

ขอขอบพระคุณท่านที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เอ็มไอเอสทอล์กกิงเพนของเรา เพื่อ
ช่วยให้ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างคล่องแคล่วได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เราจึง
จัดท�ำคู่มือการใช้งานนี้ ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้ระบบการท�ำงาน ลักษณะพิเศษของ
ผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้งาน ประกาศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ หากนี่คือ
ครั้งแรกที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ กรุณาอ่านคู่มือให้ถี่ถ้วนก่อนใช้งาน จะช่วยให้ท่าน
ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ดียิ่งขึ้น
ในช่วงที่เราจัดท�ำคู่มือนี้ขึ้น เราท�ำงานอย่างรอบคอบในการที่จะให้ข้อมูลที่
ครบครันและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อมูลบางจุดที่ยังต้องได้รับการพัฒนา
ต่อไป เรายินดีน้อมรับค�ำแนะน�ำและข้อติชมในจุดที่ผิดพลาดอย่างเต็มใจ ถ้าหากว่า
ท่านประสบปัญหาในการใช้งาน กรุณาโทรศัพท์แจ้งสายด่วนบริการลูกค้าสัมพันธ์ของ
เราทันที ขอขอบคุณในความช่วยเหลือและความร่วมมือจากท่าน
กรุณาเก็บข้อมูลของท่านไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใน
กรณีขอ้ มูลส่วนตัวสูญหายหรือถูกท�ำลายเพราะการใช้งานไม่ถกู วิธี การซ่อมแซม การ
เปลีย่ นแบตเตอรี่ หรืออุบตั เิ หตุ เราไม่สามารถควบคุมความเข้าใจผิดจากการใช้งาน
คูม่ อื นี้ และการท�ำให้เกิดความสูญเสียโดยบังเอิญของผูใ้ ช้ได้ ดังนัน้ เราจะไม่รบั ผิดชอบ
ต่ออุบัติเหตุและการฟ้องแย้งของบุคคลที่ 3 อันเกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
ข้อความทุกข้อความในคู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ห้ามน�ำทุกส่วนของ
คู่มือนี้ไปท�ำซ�้ำหรือถ่ายเอกสาร ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดโดยปราศจากความยินยอม
อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทฯ ก่อน
บริษัท ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จ�ำกัด ได้กล่าวอธิบายสิทธิ์ของเนื้อหาทั้งหมดใน
คู่มือนี้เสร็จสิ้นแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลง ขออภัยที่เราจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

