
ABS Material With Environmentally Non-Toxic 
ผลิตจากพลาสติกคุณภาพ ปราศจากสารตะกั่ว 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เรียน ลูกค้าผู้ซื้อเอ็มไอเอสทอล์กกิงเพน

ขอขอบพระคุณท่านที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เอ็มไอเอสทอล์กกิงเพนของเรา 
เพื่อช่วยให้ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างคล่องแคล่วได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เรา
จึงจัดท�าคู่มือการใช้งานนี้ ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้ระบบการท�างาน ลักษณะพิเศษของ
ผลิตภัณฑ์ วธิกีารใช้งานและอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัผลติภณัฑ์นี ้หากนีค่อืครัง้แรกทีท่่าน
ใช้ผลติภณัฑ์ชิน้นีก้รณุาอ่านคูม่อืให้ถีถ้่วนก่อนใช้งาน จะช่วยให้ท่านใช้งานผลติภณัฑ์
นี้ได้ดียิ่งขึ้น ในช่วงท่ีเราจัดท�าคู่มือนี้ขึ้น เราท�างานอย่างรอบคอบในการที่จะให้
ข้อมูลที่ครบครันและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อมูลบางจุดที่ยังต้องได้รับ
การพฒันาต่อไป เรายนิดน้ีอมรบัค�าแนะน�าและข้อตชิมในจดุทีผิ่ดพลาดอย่างเตม็ใจ 
ถ้าหากว่าท่านประสบปัญหาในการใช้งานกรุณาโทรศัพท์แจ้งสายด่วนบริการลูกค้า
สมัพนัธ์ของเราทนัท ีขอขอบคณุในความช่วยเหลอืและความร่วมมอืจากท่าน กรณุา
เกบ็ข้อมลูของท่านไว้ในเครือ่งคอมพวิเตอร์ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบในกรณข้ีอมลู
ส่วนตัวสูญหายหรือถูกท�าลายเพราะการใช้งานไม่ถูกวิธี การซ่อมแซม การเปลี่ยน
แบตเตอรี่ หรืออุบัติเหตุ เราไม่สามารถควบคุมความเข้าใจผิดจากการใช้งานคู่มือนี้
และการท�าให้เกดิความสญูเสยีโดยบงัเอญิของผูใ้ช้ได้ ดงันัน้ เราจะไม่รบัผดิชอบต่อ
อบุตัเิหตแุละการฟ้องแย้งของบุคคลที ่3 อนัเกดิจากการใช้งานผลิตภณัฑ์นี ้ข้อความ
ทุกข้อความในคู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ห้ามน�าทุกส่วนของคู่มือนี้ไปท�าซ�้า
หรอืถ่ายเอกสารไม่ว่าจะด้วยวิธกีารใดโดยปราศจากความยนิยอมอย่างเป็นทางการ
จากทางบริษัทฯ ก่อน บริษัท ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส จ�ากัด ได้กล่าวอธิบายสิทธ์ิ
ของเนือ้หาทั้งหมดในคู่มือนี้เสร็จสิ้นแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงขออภัยที่เราจะไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สัญลักษณ์ รายละเอียด
ช่องส�าหรับเสียบ USB
ช่องส�าหรับเสียบ SD Card
ช่องส�าหรับเสียบสายเพื่อชาร์จแบตเตอรี่
ไฟสถานะแสดงการชาร์จแบตเตอรี่
ช่องส�าหรับเสียงไมโครโฟน (MIC)
ช่องส�าหรับน�าสัญญาณเสียงเข้าจากภายนอก (Line In)
ช่องส�าหรับน�าสัญญาณเสียงออกภายนอก / หูฟัง
ช่องส�าหรับ Reset (ใช้กรณีจ�าเป็นเท่านั้น)

อุปกรณ์ภายในกล่อง
1. ปากกา Wireless TalkingPen 1 ด้าม
2. ล�าโพง Wireless TalkingPen 1 ตัว
3. SD Card ความจุ 2 GB 1 ชิ้น
4. สาย USB 2.0 แบบ 2 หัว 1 เส้น
5. USB Wall Charger 1 ชิ้น
6. สายคล้องข้อมือ 1 เส้น
7. คู่มือการใช้งาน 1 ใบ
8. ใบรับประกัน 1 ใบ

กรุณาตรวจอุปกรณ์ดังกล่าวว่าอยู่ในสภาพดีและบรรจุอยู่ในกล่องครบถ้วน 
หากพบว่าอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบ กรุณาติดต่อผู้ขายทันที

1

2

3 4 5

6

สัญลักษณ์ รายละเอียด
เปิด-ปิดปากกาและล�าโพง
ปรับเพิ่ม-ลดเสียงบนตัวปากกา
ปรับเพิ่ม-ลดเสียงบนตัวล�าโพง

เข้าสู่ฟังก์ชันอ่านหนังสือ
เข้าสู่ฟังก์ชันเครื่องเล่น MP3
เข้าสู่ฟังก์ชันล�าโพง Bluetooth
เข้าสู่ฟังก์ชันบันทึกเสียง
เล่นเสียงที่บันทึกไว้
เล่นเพลงที่แล้ว / เล่นเสียงบันทึกไฟล์ที่แล้ว
หยุดเพลงที่เล่นชั่วคราว / เล่นเพลงที่หยุดไว้ต่อ
เล่นเพลงต่อไป / เล่นเสียงบันทึกไฟล์ต่อไป
หยุดเล่นเพลง

MIC ไมโครโฟนส�าหรับบันทึกเสียง

สญัลกัษณ์ต่างๆ บน Wireless TalkingPen

+   -

Quick Guide / คู่มืออย่างย่อ

ส่วนประกอบของ Wireless TalkingPen

แผงควบคุมการท�างาน
(ดูสัญลักษณ์ต่างๆ บน 

Wireless TalkingPen ประกอบ)

ช่องต่อพ่วงต่างๆ บน Wireless TalkingPen (ด้านหลงั)



การเพิ่มและลบไฟล์ปากกา
1. ปิดเครื่องปากกา Wireless TalkingPen 
2. น�า SD Card ออกจากช่องใส่การ์ดความจ�าที่อยู่ด้านหลังของล�าโพง 

โดยกดการ์ดที่อยู่ในช่อง 1 ครั้งเพื่อให้การ์ดหลุดออกมา 
3. น�า SD Card เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์
4. ท�าการเพิ่มหรือลบไฟล์ที่ต้องการได้โดยตรงในคอมพิวเตอร์ 
5. เมื่อจัดการข้อมูลเสร็จแล้วให้น�า SD Card ออกจากคอมพิวเตอร์
6. จากนั้นน�า SD Card เสียบกลับเข้าไปในช่องใส่การ์ดความจ�าและเปิด

เครื่องใช้งานตามปกติ

คู่มือการใช้งาน TalkingPen อย่างง่ายๆ
กรณุาอ่านคูม่อืให้ละเอยีดก่อนการใช้งาน เพือ่ให้สามารถใช้งานได้อย่างถกูต้อง

การเปิดเครื่อง
1. กดปุ่ม      ที่ปากกาและล�าโพงค้างไว้สักครู่ เพื่อเปิดเครื่อง
2. ไฟสถานะสีขาวจะปรากฏขึ้น พร้อมใช้งานได้ทันที

การปิดเครื่อง
1. กดปุ่ม      ที่ปากกาและล�าโพงค้างไว้สักครู่ เพื่อปิดเครื่อง
2. ไฟสถานะสีขาวจะดับลง

* เพื่อความรวดเร็วในการปิดเครื่อง ท่านสามารถกดปิดที่ปากกาก่อน ตัวล�าโพงก็จะปิด
เครื่องให้เองอัตโนมัติ

การใช้งานฟังก์ชันอ่านหนังสือ
1. กดปุ่ม      บนตัวปากกาหรือล�าโพง เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันการอ่านหนังสือ
2. ใช้ปากกาจิ้มที่หน้าปกหนังสือที่ต้องการจะฟังเสียง ซึ่งต้องเป็นหนังสือที่มี

สัญลักษณ์ TalkingPen เท่านั้น
3. จากนั้นใช้ปากกาจิ้มเบาๆ ที่ข้อความหรือรูปภาพต่างๆ ในหนังสือเพื่อ

ฟังเสียงและเรียนรู้ได้ตามต้องการ

* การกดปุ่มฟังก์ชันสามารถกดที่ปากกาหรือล�าโพง ที่ใดที่หนึ่งก็ได้

การใช้งานฟังก์ชันล�าโพง Bluetooth
1. กดปุ่ม     บนตัวล�าโพง เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันการใช้งานล�าโพง Bluetooth
2. ไฟสถานะบนปุ่มจะกะพริบ พร้อมกับมีเสียงสัญญาณ “ตื๊ด”
3. ในการค้นหา DEVICE จะแสดงชื่อ “MIS TALKING PEN”
4. ให้ใช้มือถือหรือเครื่องเล่นเพลงที่มีระบบ Bluetooth เชื่อมต่อสัญญาณ

เข้ากับล�าโพง TalkingPen

* วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ให้ดูที่คู่มืออุปกรณ์ของแต่ละท่าน

การใช้งานฟังก์ชันเครื่องเล่น MP3
1. กดปุ่ม      บนตัวปากกาหรือล�าโพง เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันเครื่องเล่น MP3
2. จากนั้นปากกาจะเล่นเพลงที่มีอยู่ในหน่วยความจ�าโดยอัตโนมัติ
3. ถ้าต้องการหยุดเล่นชั่วคราว ฟังเพลงก่อนหน้าหรือเพลงถัดไป ให้กดปุ่ม

ควบคุมการเล่นบนแผงควบคุมบนตัวปากกาหรือบนตัวล�าโพง

* เพื่อความสะดวกสบาย คุณสามารถใช้ปากกาเป็นรีโมตส�าหรับควบคุมการเล่นเพลงใน
ระยะไกลได้

การเพิ่ม-ลดระดับเสียง
การปรับเพิ่ม-ลดเสียง สามารถท�าได้จากปากกาและล�าโพง
• การเพิ่ม-ลดระดับเสียงที่ล�าโพง สามารถท�าได้โดยการ

หมุนปุ่มเสียงเป็นวงกลม โดยการวนซ้ายจะเป็นการลด
ระดับเสียง การวนขวาจะเป็นการเพิ่มระดับเสียง

• การเพิ่ม-ลดระดับเสียงที่ปากกา สามารถท�าได้โดยการ
กดปุ่ม + - โดยการกดปุ่ม + จะเป็นการเพิ่มระดับเสียง 
การกดปุ่ม - จะเป็นการลดระดับเสียง

* การปรับระดับเสียงที่ปากกา เป็นการปรับเพิ่ม-ลดระดับเสียงจากค่าความดังสูงสุดที่
ปรับระดับเสียงไว้ที่ล�าโพงเท่านั้น

การชาร์จแบตเตอรี่
1. เสียบสาย USB เข้ากับ USB Wall Charger
2. จากนั้นเสียบสาย USB อีกด้านที่มีสายแยกเป็น 2 หัว เข้ากับปากกาและ

ล�าโพง หรือชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่แบตเตอรี่หมด
3. เสียบ USB Wall Charger เข้ากับปลั๊กไฟ
4. เมื่อไฟที่ USB Wall Charger เป็นสีเขียว แสดงว่าชาร์จไฟเต็มแล้ว

• ควรปิดปากกาและล�าโพงขณะชาร์จและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้ไว้ในคู่มือนี้
• การชาร์จแบตเตอรี่ควรใช้ที่ชาร์จซึ่งให้มาพร้อมกันในชุด หากมีปัญหาซึ่งเกิดจากการ

ใช้งานกับที่ชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้ การรับประกันจะสิ้นสุดลง
• แนะน�าให้ผู้ปกครองชาร์จแบตเตอรี่และน�าปากกาที่ชาร์จแล้วให้บุตรหลานใช้
• อย่าใส่ปากกาลงไปในถุงพลาสติกระหว่างชาร์จ
• อย่าใช้ปากการะหว่างชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน
• ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมหนักเกินไปจะท�าให้หมดประกัน
• ก่อนชาร์จแบตเตอรี่ กรุณาตรวจสอบและท�าความเข้าใจค�าแนะน�าในการใช้งาน

ด้านบนก่อนและท�าตามค�าแนะน�าดังกล่าว

การใช้งานฟังก์ชันบันทึกเสียง
1. กดปุ่ม     บนตัวล�าโพง เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันบันทึกเสียง
2. สัญญาณไฟจะกะพริบที่ปุ่ม     ให้เริ่มต้นบันทึกเสียงได้ โดยการพูดใส่

ไมโครโฟนบนตัวล�าโพงซึ่งอยู่ด้านบนบริเวณสัญลักษณ์ MIC
3. เมื่อต้องการหยุดบันทึกเสียง ให้กดปุ่ม     หลังจากกดหยุดอัดเสียงแล้ว 

เครื่องจะท�าการเล่นเสียงที่เพิ่งอัดไปให้ฟัง
4. ถ้าต้องการฟังเสียงที่บันทึกไว้ ให้กดที่ปุ่ม      หากต้องการฟังเสียง

บันทึกอื่นๆ ให้กดปุ่ม          เพื่อเลื่อนไปยังเสียงที่ต้องการฟังได้

ข้อควรรู้เกีย่วกบัไฟล์ในปากกา TalkingPen

Ebook : ไฟล์หนังสือ 
ไฟล์หนังสือต้องเอาไปไว้ข้างในโฟลเดอร์ Ebook เท่านั้น เพราะถ้าเอาไว้
ที่อื่นปากกาจะไม่อ่าน

MP3 : ไฟล์เพลง
ไฟล์เสียง MP3 ต้องเอาไปไว้ข้างในโฟลเดอร์ MP3 เท่านั้น เพราะถ้าเอาไว้
ที่อื่นปากกาจะไม่อ่าน 

Record : ไฟล์เสียงที่บันทึกไว้
ไฟล์เสียงที่บันทึกจากปากกาจะอยู่ในโฟลเดอร์นี้ จะเป็นไฟล์นามสกุล .mp3

ฟังก์ชันการใช้งาน
1. ปากกาอ่านหนังสือ เพิ่มขีดความสามารถในการอ่านยิ่งขึ้น ทั้งการอ่าน

ประโยค ค�าศัพท์ ค�าแปล รูปภาพ พร้อมออกเสียงภาษาต่างประเทศโดย
เจ้าของภาษา

2. เครื่องเล่น MP3 เพลิดเพลินไปกับฟังก์ชันเครื่องเล่น MP3 พร้อมรองรับ
ไฟล์เพลงและไฟล์เสียงจากสื่อการเรียนรู้ของเรา

3. ล�าโพง Bluetooth พลังเสียงคุณภาพ เชื่อมต่อ Smart Phone/Tablet 
และคอมพิวเตอร์ผ่าน Bluetooth

4. บันทึกเสียง สามารถบันทึกเสียงของตนเองเพื่อใช้วัดระดับพัฒนาการด้าน
การออกเสียงภาษาต่างๆ บันทึกเสียงได้ไม่จ�ากัดเวลา (ขึ้นอยู่กับหน่วยความจ�า)

www.TalkingPen.com | www.facebook.com/TalkingPen
email : talkingpen@misbook.com


