
15. Speaker

 13. TF Card Slot

12. Reset

11. Microphone

10. Earphone Jack

14. USB/Charging Terminal

3. VOL-
2. VOL+

5. REC

9. MP38. READING BOOK

7. PLAY REC6. BACK

4. NEXT

1. POWER

ปุ่ม สญัลกัษณ์ รายละเอียด

1. POWER เปิด-ปิดปากกา

2. VOL+ เพิ่มเสียง

3. VOL- ลดเสียง

4. NEXT ความสามารถขึน้อยูกั่บการใช้งานในแต่ละฟังก์ชัน
  ฟังก์ชันอ่านหนังสือ : เพื่อเลือกหนังสือ
   เล่มถัดไปที่ต้องการจะฟัง
  ฟังก์ชัน MP3 : เพื่อเลือกเพลงถัดไปที่
   ต้องการจะฟัง
  ฟังก์ชันบันทึกเสียง : เพ่ือเลือกฟังเสียง
   ถัดไป (เสียงที่บันทึกไว้)

5. REC กดค้างไว้สักครู่เพือ่บันทึกเสียง

6. BACK ความสามารถขึน้อยูก่บัการใช้งานในแต่ละฟังก์ชนั
     ฟังก์ชันอ่านหนังสือ : เพื่อเลือกหนังสือเล่ม
   ก่อนหน้าที่ต้องการจะฟัง
   ฟังก์ชัน MP3 : เพื่อเลือกเพลงก่อนหน้าที่
   ต้องการจะฟัง
     ฟังก์ชนับนัทกึเสียง : เพ่ือเลือกฟังเสยีงก่อน
   หน้า (เสียงที่บันทึกไว้)

7. PLAY REC เล่นเสียงที่บันทึกไว้

8. READING BOOK เข้าสู่ฟังก์ชันอ่านหนังสือ

9. MP3 เข้าสู่ฟังก์ชันเครื่องเล่น MP3

10. Earphone Jack ช่องเสียบหูฟัง

11. Microphone ไมโครโฟน

12. Reset ช่องส�าหรับรีเซ็ตเครื่อง

13. TF Card Slot ช่องใส่การ์ดความจ�า (MicroSD)

14. USB/Charging
    Terminal

ช่องเสียบสาย USB และช่องเสียบสายชาร์จ

15. Speaker ล�าโพง



เรียน ลูกค้าผู้ซื้อเอ็มไอเอสทอล์กกิงเพน

ขอขอบพระคุณท่านที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เอ็มไอเอสทอล์กกิงเพนของเรา เพ่ือ
ช่วยให้ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างคล่องแคล่วได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เราจึง
จัดท�าคู่มือการใช้งานน้ี ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้ระบบการท�างาน ลักษณะพิเศษของ
ผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้งาน ประกาศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ หากนี่คือ
ครั้งแรกที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ กรุณาอ่านคู่มือให้ถี่ถ้วนก่อนใช้งาน จะช่วยให้ท่าน
ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ดียิ่งขึ้น

ในช่วงที่เราจัดท�าคู่มือนี้ข้ึน เราท�างานอย่างรอบคอบในการที่จะให้ข้อมูลที่
ครบครันและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อมูลบางจุดที่ยังต้องได้รับการพัฒนา
ต่อไป เรายินดีน้อมรับค�าแนะน�าและข้อติชมในจุดที่ผิดพลาดอย่างเต็มใจ ถ้าหากว่า
ท่านประสบปัญหาในการใช้งาน กรณุาโทรศพัท์แจ้งสายด่วนบรกิารลกูค้าสมัพนัธ์ของ
เราทันที ขอขอบคุณในความช่วยเหลือและความร่วมมือจากท่าน

กรุณาเก็บข้อมูลของท่านไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใน
กรณข้ีอมลูส่วนตวัสญูหายหรอืถูกท�าลายเพราะการใช้งานไม่ถูกวิธ ีการซ่อมแซม การ
เปล่ียนแบตเตอรี ่หรอือบุตัเิหตุ เราไม่สามารถควบคมุความเข้าใจผิดจากการใช้งาน
คูม่อืนี ้และการท�าให้เกดิความสญูเสียโดยบงัเอญิของผู้ใช้ได้ ดังนัน้ เราจะไม่รบัผดิชอบ
ต่ออุบัติเหตุและการฟ้องแย้งของบุคคลที่ 3 อันเกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

ข้อความทุกข้อความในคู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ห้ามน�าทุกส่วนของ
คู่มือนี้ไปท�าซ�้าหรือถ่ายเอกสาร ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดโดยปราศจากความยินยอม
อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทฯ ก่อน

บริษัท ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส จ�ากัด ได้กล่าวอธิบายสิทธิ์ของเนื้อหาทั้งหมดใน
คู่มือนี้เสร็จสิ้นแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลง ขออภัยที่เราจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ข้อควรรู้เกีย่วกับเอ็มไอเอสทอล์กกิงเพน

 - ขณะชาร์จแบตเตอรี่จะมีไฟสีแดงปรากฏขึ้น เมื่อชาร์จเต็มแล้วไฟจะดับ
 - ไฟล์ในเอ็มไอเอสทอล์กกิงเพน
  Ebook ไฟล์หนังสือ 
  ไฟล์หนงัสอืต้องเอาไปไว้ข้างในโฟลเดอร์ Ebook เท่านัน้ เพราะถ้าเอาไว้ทีอ่ืน่
  ปากกาจะไม่อ่าน
  MP3 ไฟล์เพลง
  ไฟล์เสยีง MP3 ต้องเอาไปไว้ข้างในโฟลเดอร์ MP3 เท่าน้ัน เพราะถ้าเอาไว้ทีอ่ืน่
  ปากกาจะไม่อ่าน 
  Record ไฟล์เสียงที่บันทึกไว้
  ไฟล์เสียงท่ีบันทึกจากปากกาจะอยู่ในโฟลเดอร์นี้ จะเป็นไฟล์นามสกุล .wav
 - การลบไฟล์ที่อยู่ในปากกา 
  ให้เชื่อมต่อปากกากับคอมพิวเตอร์แล้วเข้าไปลบไฟล์ที่ต้องการ

ข้อมูลทางเทคโนโลยี

- ขนาด : ยาว 13.3 ซม. กว้าง 2.8 ซม. สูง 1.9 ซม.
- ฟอร์แมตของไฟล์ปากกาอ่าน : .ebk / .dpr
- ฟอร์แมตของไฟล์เพลง : .mp3
- หน่วยความจ�าในตัวเครื่อง : 2 GB
- ความจุของการ์ด : รองรับได้สูงสุด 8 GB
- ฟอร์แมตของไฟล์ที่ได้จากการบันทึกเสียง : .wav
- SNR มากกว่าหรือเท่ากับ 80 dB
- แบตเตอรี่ : ลิเธียมในตัวเครื่อง

สิง่ทีบ่รรจุมาในกล่อง

1. เอ็มไอเอสทอล์กกิงเพน 1 ด้าม
2. หูฟัง 1 ชิ้น
3. สาย USB 2.0 1 เส้น
4. ที่ชาร์จ 1 ชิ้น
5. คู่มือการใช้งาน 1 ใบ
6. ใบรับประกัน 1 ใบ
7. สติกเกอร์แผงควบคุมส�าหรับใช้
   ร่วมกับปากกา

  กรุณาตรวจอุปกรณ์ดังกล่าวว่าอยู่
ในสภาพดีและบรรจุอยู่ในกล่องครบถ้วน 
หากพบว่าอยู ่ ในสภาพไม ่สมบูรณ์
หรือไม่ครบ กรุณาติดต่อผู ้ขายทันที

การใช้งานฟังก์ชันอ่านหนังสือ

 - ถอดปลอกปากกาออกโดยการขยับปลอกให้เอยีงไปด้านใดด้านหนึง่แล้วค่อยๆ ดงึ
   ออกเบาๆ
 - กดปุม่ Power ค้างไว้สกัครูเ่พือ่เปิดเครือ่ง หลงัจากเปิดเครือ่งแล้ว ปากกาจะเข้า
   สูฟ่ังก์ชันอ่านหนังสือโดยอัตโนมัติ 
 - ใช้ปากกาจิม้ทีห่น้าปกหนังสอืทีต้่องการจะฟังเสยีง หรอืกดปุม่ NEXT/BACK เพือ่
   เลอืกชือ่หนังสอืมเีสยีงทีอ่ยูใ่นปากกาท่ีท่านต้องการฟัง
 -  จากนัน้ใช้ปากกาจิม้เบาๆ ทีข้่อความหรือรูปภาพต่างๆ ในหนังสอืเพือ่ฟังเสียงและ
   เรยีนรู้ได้ตามต้องการ ซึง่ต้องเป็นหนังสือทีม่โีลโก้        เท่านัน้
 

การใช้งานฟังก์ชันเครือ่งเล่น MP3

 - กดปุ่ม  เพ่ือเข้าสู่ฟังก์ชันเครื่องเล่น MP3 จากนั้นปากกาจะเล่นเพลง
    ที่มีอยู่ในหน่วยความจ�าโดยอัตโนมัติ
 - ถ้าต้องการฟังเพลงก่อนหน้าหรอืเพลงถดัไปให้กดปุม่ NEXT/BACK เพือ่เลือก
  เพลงที่ต้องการ 

การใช้งานฟังก์ชันบันทึกเสียง

 - กดปุ่ม REC ค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณและไฟสีขาวกะพริบ
 - เริม่บนัทกึเสยีง (ไมโครโฟนส�าหรับบนัทกึเสยีงจะอยูท่ีด้่านหลงัของปากกา)
 - กดปุ่ม PLAY REC เพื่อหยุดการบันทึก ปากกาจะเล่นไฟล์ล่าสุดที่ได้บันทึกไว้

การใช้งานฟังก์ชันเล่นเสียงทีบ่ันทึก

  - ถ้าต้องการฟังเสียงทีบ่นัทกึไปทัง้หมด ให้กดปุ่ม PLAY REC ค้างไว้ ปากกาจะเริม่
  เล่นเสียงทีบ่นัทกึไว้ตามล�าดบัก่อนหลงั ผูใ้ช้สามารถกด NEXT/BACK เพือ่เลือก
  เสียงที่ต้องการฟังได้ 

การปรับระดับเสียง

 - กดปุ่ม Vol+ เพื่อเพิ่มเสียง
 - กดปุ่ม Vol- เพื่อลดเสียง 

การรีเซ็ต                                                                     

 - หากพบว่าปากกาไม่ท�างานขณะใช้งาน สามารถรีเซ็ตระบบใหม่ผ่านทางช่องที่
   อยู่ด้านหลังของปากกา

วิธีจับ
เอ็มไอเอสทอล์กกิงเพน

ที่เหมาะสม

การดาวน์โหลดข้อมูลผ่านทางสาย USB

การใช้งานฟังก์ชัน Follow Me

 - สามารถใช้ฟังก์ชนันีไ้ด้เมือ่อยูใ่นฟังก์ชนัอ่านหนงัสอื โดยใช้ปากกาจิม้ทีสั่ญลกัษณ์
         ในสติกเกอร์แผงควบคุมเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชัน Follow Me
 - จากนั้นใช้ปากกาจิ้มที่ค�าศัพท์หรือประโยคที่ต้องการจะฝึกพูดตาม
 - ปากกาจะเล่นเสยีงเจ้าของภาษาของค�าศพัท์หรอืประโยคนัน้ๆ 1 ครัง้ จากนัน้จะมี
  เสยีงสญัญาณให้เตรียมตัวบันทึกเสียงตาม ให้บันทึกเสียงตามหลังสัญญาณ
 - ระยะเวลาที่ให้บันทึกเสียงจะนานกว่าความยาวของค�าศัพท์หรือประโยคนั้นๆ 
  ประมาณ 2-3 วินาที
 - หลงัจากนัน้ปากกาจะเล่นเสยีงเจ้าของภาษา ตามด้วยเสยีงทีบ่นัทกึไว้ เพือ่เปรียบ-
  เทียบกัน

การปิดเครือ่ง 

 กดปุ่ม Power ค้างไว้สักครู่ รอจนไฟสีขาวดับลง

การใช้ฟังก์ชันเล่นเกม

 - ใช้ปากกาจิ้มที่สัญลักษณ์เล่นเกมที่อยู่ในหนังสือจะเข้าสู่ฟังก์ชันเล่นเกม
 - เมื่อต้องการออกจากเกม ใช้ปากกาจิ้มที่สัญลักษณ์ออกจากเกมที่อยู่ในหนังสือ

การชาร์จแบตเตอรี่

 เอ็มไอเอสทอล์กกิงเพนมีแบตเตอรี่ลิเธียมในตัว สามารถชี้อ่านข้อความได้ต่อเนื่อง
ประมาณ 4 ชั่วโมง เล่นเพลงต่อเนื่องได้ประมาณ 6 ชั่วโมง มีวิธีชาร์จ 2 วิธี ใช้เวลา
ประมาณ 1-2 ชั่วโมง
 วิธีที่ 1 เสียบที่ชาร์จเข้ากับตัวปากกาโดยตรง
 วธิทีี ่2 ชาร์จผ่านทางคอมพวิเตอร์ด้วยสาย USB ระบบจะท�าการชาร์จแบตเตอรี่
        ขณะทีไ่ม่มกีารจัดการไฟล์ใดๆ ในปากกา
 - ควรปิดปากกาขณะชาร์จและปฏิบัติตามค�าแนะน�าและขั้นตอนที่ให้ไว้ในคู่มือนี้
 - การชาร์จแบตเตอรีป่ากกาควรใช้ท่ีชาร์จซึง่ให้มาพร้อมกบัปากกา หากมปัีญหาซึง่
  เกดิจากการใช้งานกับที่ชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้ การรับประกันจะสิ้นสุดลง
 - แนะน�าให้ผู้ปกครองชาร์จแบตเตอรี่และน�าปากกาที่ชาร์จแล้วให้บุตรหลานใช้
 - อย่าใส่ปากกาลงไปในถุงพลาสติกระหว่างชาร์จ
 - อย่าใช้ปากการะหว่างชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน
 - ความเสียหายทีเ่กดิจากการใช้งานแบตเตอรีล่เิธยีมหนกัเกนิไปจะท�าให้หมดประกนั
 - ก่อนชาร์จแบตเตอรี ่ กรณุาตรวจสอบและท�าความเข้าใจค�าแนะน�าในการใช้งาน
  ด้านบนก่อนและท�าตามค�าแนะน�าดังกล่าว 

- เมือ่เชือ่มต่อปากกา
กับคอมพิวเตอร์ตาม
ภาพด้านซ้ายเรียบร้อย
แล้ว จากน้ันท�าการ
ดาวน์โหลดข้อมูลหรือ
ลบข้อมลูทีต้่องการได้
โดยตรงในคอมพิวเตอร์


