รายละเอียดสวนประกอบ

ดานขาง

สวนประกอบ
5. USB/Battery Slot
6. Earphone Slot

ภาพประกอบ

1. Power
2. Reading Pointer
3. Microphone
4. Light Status

4. Light Status
7. Volume Up/Next

5. USB/Battery Slot

8. Volume Down/Back

7. Volume Up/Next

6. Earphone Slot
8. Volume Down/Back
9. Record

9. Record
3. Microphone
10. MP3 Mode

Power 1.

10. MP3 Mode
11. Reset
12. Speaker

รายละเอียด

เปด-ปดปากกา
หัวอาน
ไมโครโฟน
ไฟแสดงสถานะ
ชอง USB/ชองชารจแบตเตอรี่
ชองเสียบหูฟง
ปุมเพิ่มเสียง/รายการถัดไป
ปุมลดเสียง/รายการกอนหนา
ปุมบันทึกเสียง
เขาสูฟงกชันเครื่องเลน MP3
ชองสำหรับรีเซ็ตเครื่อง
ลำโพง

รายละเอียดอุปกรณเสร�ม
รายการ
ภาพประกอบ

ดานหลัง
11. Reset

12. Speaker

USB
Adapter

รายละเอียด

สาย USB 1 เสน
ที่ชารจแบตเตอรี่ 1 อัน

ฟงกชนั การอาน

อานไดทั้งประโยค คำศัพท
คำแปลและรูปภาพ พรอมสะกดคำ

ฟงกชนั การฟง

อุปกรณเสร�ม

ฟงการออกเสียงจากเจาของภาษา ชวยให
คุนเคยกับสำเนียงเจาของภาษาไดดียิ่งข�้น

เคร�อ่ งเลน MP3

รองรับไฟล MP3 format เพลิดเพลินกับ
การรับฟงแบบสวนตัว

2. Reading Pointer

Follow Me
USB

Adapter

บันทึกเสียงได ไมจำกัดเวลา ล�ำหนากับฟงกชัน
Follow Me เทียบเสียงตัวเองกับเจาของภาษาได

การใชงานฟงกชันอานหนังสือ

การใชงานฟงกชัน Follow Me

กดปุม คางไวสักครูเพื่อเปดเครื่อง หลังจากเปดเครื่องแลว
ปากกาจะเขาสูฟงกชันอานหนังสืออัตโนมัติ
ใชปากกาจิ้มที่หนาปกหนังสือที่ตองการฟงเสียง ซึ่งตองเปน
หนังสือที่มีโลโก
Ë
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ใชปากกาจิ้มเบาๆ ที่ขอความหรือรูปภาพตางๆ ในหนังสือ
เพื่อฟงเสียงและเรียนรูไดตามตองการ
การใชงานฟงกชันเคร�่องเลน MP3

กดปุม เพื่อเขาสูฟงกชันเครื่องเลน MP3 จากนั้นปากกา
จะเลนเพลงที่มีอยูในหนวยความจำอัตโนมัติ
กดปุม คางไวเพื่อ Next เปลี่ยนเพลงถัดไป
กดปุม คางไวเพื่อ Back ยอนกลับไปยังเพลงกอนหนา
กดปุม หนึ่งครั้งเพื่อ Pause หยุดเพลงที่เลนอยู
สามารถใชปากกาจิ้มที่สัญลักษณในสติกเกอรแผงควบคุม
เพื่อเปลี่ยนเพลงได

เลือกหนังสือที่ตองการจะเทียบเสียง แลวใชปากกาจิ้มที่สัญลักษณ
บนสติกเกอรแผงควบคุมเพื่อเขาสูฟงกชัน Follow Me
ใชปากกาจิ้มที่คำศัพทหรือประโยคที่ตองการจะฝกพูดตาม
ปากกาจะเลนเสียงเจาของภาษาของคำศัพทหรือประโยคนัน้ ๆ 1 ครัง้
จากนั้นจะมีเสียงสัญญาณใหเตรียมบันทึกเสียงตาม เมื่อไดยิน
สัญญาณแลวใหออกเสียงเพื่อบันทึกทันที
ระยะเวลาที่ใหบันทึกเสียงจะยาวนานกวาความยาวของคำศัพทหรือ
ประโยคนั้นๆ ประมาณ 2-3 วินาที
ปากกาจะเลนเสียงเจาของภาษา ตามดวยเสียงที่บันทึกไว
เพื่อเปรียบเทียบกัน

+

-

การปรับระดับเสียง

กดปุม
กดปุม

+

-

(Volume Up) เพื่อเพิ่มเสียง
(Volume Down) เพื่อลดเสียง

การใชงานฟงกชันเคร�่องบันทึกเสียง

กดปุม คางไวเมื่อตองการบันทึกเสียง
บันทึกเสียงหลังจากไดยินเสียงสัญญาณ
กดปุม เพื่อทำการบันทึกเสียง
ปากกาจะเลนเสียงที่บันทึกไวอัตโนมัติ

การปดเคร�่อง

กดปุม

คางไวสักครู รอจนไฟสถานะดับลง

การเพิ่มและลบไฟลผานทางสาย USB

ปดเครื่องปากกา MIS Talking Pen
นำสาย USB เสียบเขากับปากกา MIS Talking Pen
และเชื่อมตอกับ Computer
ทำการเพิ่มหรือลบไฟลที่ตองการไดโดยตรงจากคอมพิวเตอร
การชารจแบตเตอร�่

เชื่อมตอปากกากับ Computer หรือ Adapter ดวยสาย USB
จะมีไฟสีแดงปรากฏขึ้น เมื่อไฟสีแดงดับแสดงวาแบตเตอรี่เต็มแลว

ขอควรรูเกี่ยวกับเอ็มไอเอสทอลกกิงเพน

โฟลเดอรใน Memory
EBOOK (ไฟลหนังสือ)
ไฟลหนังสือตองนำไปไวในโฟลเดอร EBOOK
MP3 (ไฟลเพลง)
ไฟลเสียง MP3 ตองนำไปไวในโฟลเดอร MP3
RECORD (ไฟลเสียงที่ถูกบันทึก)
ไฟลเสียงที่ถูกบันทึกตองนำไปไวใน
โฟลเดอร RECORD

ขอมูลทางเทคโนโลยี

สิ่งที่บรรจ�มาในกลอง

ขนาด : ยาว 14 ซม. กวาง 6.2 ซม. สูง 6.2 ซม. 1. เอ็มไอเอสทอลกกิงเพน 1 ดาม
ฟอรแมตของไฟลหนังสืออาน : นามสกุล .MIS
2. คูม อื การใชงาน 1 แผน
ฟอรแมตของไฟลเพลง : .mp3
3. ใบรับประกัน 1 แผน
ฟอรแมตของไฟลบนั ทึกเสียง : .wav
4. สติกเกอรแผงควบคุมสำหรับใชรว ม
ความจุของการด : 8 GB
กับปากกา 1 แผน
SNR มากกวาหรือเทากับ 80 dB
5. สาย USB 1 เสน
ชองเสียบสาย USB
6. ทีช่ ารตแบตเตอรี่ 1 อัน
ชองเสียบชุดหูฟง 3.5 มิลลิเมตร
Adapter ทีส่ ามารถใชไดกบั ปากกา
กรุณาตรวจอุปกรณดังกลาววาอยูใน
Input: AC 100-240V ~ 50-60Hz
สภาพดี และบรรจุอยูใ นกลองครบถวน
Output: DC 5V
หากพบวาอยูในสภาพไมสมบูรณหรือ
ไมครบกรุณาติดตอผูขายทันที

เร�ยน ลูกคาผูซ�้อเอ็มไอเอสทอลกกิงเพน
ขอขอบพระคุณท่านที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เอ็มไอเอสทอล์กกิงเพนของเรา เพื่อช่วยให้ท่าน
ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างคล่องแคล่วได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เราจึงจัดท�ำคู่มือการใช้งานนี้
ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้ระบบการท�ำงาน ลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้งาน และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ หากนี่คือครั้งแรกที่ทา่ นใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ กรุณาอ่านคูม่ ือให้ถี่ถว้ นก่อน
การใช้งาน จะช่วยให้ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ดียิ่งขึ้น ในช่วงที่เราจัดท�ำคู่มือนี้ขึ้น เราท�ำงาน
อย่างรอบคอบในการที่จะให้ข้อมูลที่ครบครันและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อมูลบางจุด
ที่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป เรายินดีน้อมรับค�ำแนะน�ำและข้อติชมในจุดผิดพลาด
อย่างเต็มใจ ถ้าหากว่าท่านประสบปัญหาในการใช้งานกรุณาแจ้งสายด่วนบริการ
ลูกค้าสัมพันธ์ของเราทันที ขอขอบคุณในการช่วยเหลือและความร่วมมือจากท่าน
กรุณาเก็บข้อมูลของท่านไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณี
ข้อมูลส่วนตัวสูญหายหรือถูกท�ำลายเพราะการใช้งานไม่ถูกวิธี การซ่อมแซม การ
เปลีย่ นแบตเตอรี่ หรืออุบตั เิ หตุ เราไม่สามารถควบคุมความเข้าใจผิดจากการใช้งานคูม่ อื นี้
และการท�ำให้เกิดการสูญเสียโดยบังเอิญของผู้ใช้ได้ ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบต่อ
การเกิดอุบัติเหตุและการฟ้องแย้งของบุคคลที่ 3 อันเกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
ข้อความทุกข้อความในคู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ห้ามน�ำทุกส่วนของคู่มือนี้
ไปท�ำซ�้ำหรือถ่ายเอกสาร ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดโดยปราศจากความยินยอมอย่างเป็น
ทางการจากทางบริษัทฯ ก่อน บริษัท ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส จ�ำกัด ได้กล่าวอธิบาย
สิทธิ์ของเนื้อหาทั้งหมดในคู่มือนี้เสร็จสิ้นแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงขออภัยที่เราจะ
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

