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ــر،  ــب تصوی ــن آوری روز و ترکی ــری ف ــا به کارگی ــوکا ب ــم ت قل
ــب  ــری ترغی ــه کشــف و یادگی ــودکان را ب ــازی ک ــن، صــدا و ب مت
مجموعــه  از  اســتفاده  بــرای  منحصــراً  تــوکا  قلــم  می کنــد. 
ــد  ــما می توانی ــت. ش ــده اس ــی ش ــوکا  برنامه نویس ــای ت کتاب ه
ــای  ــذاری فایل ه ــوکا و بارگ ــر ت ــای دیگ ــری کتاب ه ــه س ــا تهی ب
ــا  ــایر کتاب ه ــود، از س ــم خ ــر روی قل ــاب  ب ــر کت ــه ه ــوط ب مرب
ــتفاده  ــت اس ــای الزم جه ــه ی فایل ه ــوید. کلی ــد ش ــز بهره من نی
ــران  ــار کارب ــگان در اختی ــوکا به صــورت رای ــای ت ــر کتاب ه از دیگ
گرامــی می باشــد و از طریــق تارنمــای شــرکت قابــل دانلــود اســت.

قلــم تــوکا به گونــه ای طراحی شــده تــا کاربــران گرامــی و 
به ویــژه کــودکان بتواننــد بــه ســهولت از آن اســتفاده کننــد. 
ــح داده  ــادگی توضی ــوکا به س ــم ت ــا قل ــوه ی کار ب ــه، نح در ادام

می شــود.

اعمال اصلی

شارژ قلم
قلم  همراه  که  اصلی  آداپتور  و  کابل  از  حتماً  قلم،  شارژ  جهت 
به  را  ابتدا کابل  این منظور،  برای  استفاده کنید.  نموده اید  دریافت 
آداپتور متصل کرده و سپس آداپتور را به برق وصل کنید. در آخر 
به آداپتور متصل کنید. در زمان شارژ چراغ  از طریق کابل  را  قلم 
سبز روشن باقی می ماند و با تکمیل شارژ  چراغ خاموش می شود و 

قلم آماده استفاده خواهد بود.
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نیاز به شارژ مجدد، چراغ شارژ به رنگ قرمز روشن و  در زمان 
خاموش می شود.

روشن و خاموش کردن قلم
کردن  خاموش  یا  روشن  برای 
سه  مدت  به  را   )4( دکمه ی  قلم 

ثانیه نگه دارید.

افزایش و کاهش صدا
برای افزایش صدا دکمه ی )2( 
عمل  این  دهید.  فشار  یک بار  را 
به حجم صدای  تا  کنید  تکرار  را 

مطلوب برسید.
برای کاهش صدا دکمه ی )1( 
عمل  این  دهید.  فشار  یک بار  را 
صدای  به حجم  تا  کنید  تکرار  را 

مطلوب برسید.

قلم سخنگو

استفاده از قلم سخنگو
پس از روشن شدن، نوک قلم را روی جلد کتاب موردنظر قرار 
دهید تا کتاب انتخاب شود. حال می توانید برای خواندن بخش های 
مختلف کتاب از قلم استفاده کنید. برای این منظور نوک قلم را روی 
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تصویر یا عبارت موردنظر قرار دهید و بلند کنید.
قلم  نگه دارید  کتاب  روی  را  قلم  نوک  اگر  باشید  داشته  توجه 

به خوبی عمل نمی کند.

بازی
آیکون    با  عموماً  کتاب  هر  در  پیش بینی شده  بازی های 
مشخص شده اند. برای فعال کردن بازی کافی است نوک قلم را روی 
به این ترتیب قلم وارد  بلند کنید.  آیکون موردنظر گذاشته و سپس 
حالت بازی شده و می توانید با دنبال کردن دستورات قلم به بازی 
بازی خارج  از حالت  بازی قلم به طور خودکار  پایان  با  ادامه دهید. 
می شود. در صورت نیاز به خروج قبل از پایان طبیعی بازی، می توانید 

آیکون را با قلم انتخاب کنید.

مقایسه صدا و تمرین تلفظ
 )3( دکمه ی  از  استفاده  با 
ضبط  را  خود  صدای  می توانید 
و بالفاصله با صدای قلم مقایسه 
ابتدا  منظور  این  برای  کنید. 
فشار  یک بار  را   )3( دکمه ی 
دهید و سپس کلمه ی موردنظر 
حال  کنید.  انتخاب  قلم  با  را 
دینگ  صدای  شنیدن  از  پس 
قرمز،  دکمه ی  شدن  روشن  و 
صدای  ضبط  به  شروع  دستگاه 
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شما می کند. قلم پس از ضبط صدای شما به طور خودکار صدای شما 
و صدای قلم را یکی پس از دیگری تکرار می کند.

بارگذاری کتاب های جدید
برای بارگذاری و اضافه کردن کتاب های جدید، کافی است فایل 
قلم  بر روی حافظه  Book که  را درون پوشه  به هر کتاب  مربوط 
موجود است کپی کنید. برای این کار ابتدا قلم را با استفاده از کابل 
مخصوص به کامپیوتر متصل کنید. پس از شناخته شدن قلم توسط 
 Book کامپیوتر، می توانید وارد حافظه قلم شده و فایل ها را در پوشه

کپی کنید.
برای دریافت فایل کتاب های جدید می توانید به وب سایت شرکت 

مراجعه کنید و یا با دفاتر خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

MP3 پخش

MP3 استفاده از پخش
قلم،  کردن  روشن  از  MP3 پس  در حالت  قلم  از  استفاده  برای 
وارد حالت پخش آهنگ  قلم  تا  را یک بار فشار دهید  دکمه ی )4( 
شود. قلم به طور خودکار فایل های بارگذاری شده را به ترتیب پخش 

از  خروج  برای  می کند. 
 )4( دکمه ی   MP3 حالت 

را یک بار فشار دهید.
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تغییر آهنگ
در حالت MP3 می توانید با 
برای   )2( دکمه ی  دادن  فشار 
دو ثانیه به آهنگ بعدی بروید. 
فشار  با  می توانید  همچنین 
دو  برای   )1( دکمه ی  دادن 

ثانیه به آهنگ قبلی بروید.

MP3 بارگذاری فایل های
برای بارگذاری و اضافه کردن فایل های MP3 جدید، کافی است 
است  موجود  قلم  حافظه  روی  بر  که   MP3 پوشه  درون  را  فایل ها 
کپی کنید. برای این کار ابتدا قلم را با استفاده از کابل مخصوص به 
کامپیوتر متصل کنید. پس از شناخته شدن قلم توسط کامپیوتر شما 

می توانید وارد حافظه شده و فایل ها را در پوشه MP3 کپی کنید.

)Recorder( ضبط صدا

ضبط صدا
 )3( دکمه ی  از  استفاده  با 
قلم  در  را  خود  صدای  می توانید 
این  برای  کنید.  ذخیره  و  ضبط 
منظور دکمه ی )3( را به مدت دو 
ثانیه نگه دارید. حال پس از شنیدن 
صدای دینگ و روشن شدن چراغ 
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قرمز، دستگاه شروع به ضبط صدا می کند. در انتها دکمه ی )3( را 
یک بار فشار دهید تا صدای ضبط شده ذخیره و بازپخش شود. برای 
شنیدن مجدد آخرین رکورد، یک بار دیگر دکمه ی )3( را فشار دهید.

بازیابی رکوردهای ذخیره شده
با  را  قلم  ابتدا  قلم،  داخل  ذخیره شده  رکوردهای  بازیابی  برای 
از  پس  کنید.  متصل  خود  کامپیوتر  به  مخصوص  کابل  از  استفاده 
شناخته شدن قلم توسط کامپیوتر، می توانید وارد حافظه قلم شده و 

رکوردهای ضبط شده را از داخل پوشه Record کپی کنید.

به روزرسانی قلم
را  به روزرسانی  فایل  است  کافی  قلم،  نرم افزار  به روزرسانی  برای 
را  داخل پوشه اصلی )Root( حافظه قلم کپی کرده و سپس قلم 
روشن کنید. قلم با روشن شدن به طور خودکار به روزرسانی می شود. 
برای این کار ابتدا قلم را با استفاده از کابل مخصوص به کامپیوتر 
متصل کنید. پس از شناخته شدن قلم توسط کامپیوتر، می توانید 

وارد حافظه قلم شده و فایل به روزرسانی را در آنجا کپی کنید.
شرکت  وب سایت  به  می توانید  به روزرسانی  فایل  دریافت  برای 

مراجعه کنید و یا با دفاتر خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

نصب حافظه جانبی
را   16GB سقف  تا   SD card از  پشتیبانی  قابلیت  شما  قلم 
جانبی  حافظه  به عنوان  خود   SD card از  استفاده  برای  داراست. 
کافی است آن را در شیار مربوطه قرار داده و فشار دهید تا در جای 
خود کلیک کند. با روشن شدن دستگاه، قلم به طور خودکار حافظه 
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جانبی را شناسایی کرده و اطالعات موجود بر روی آن قابل استفاده 
خواهند بود.

خدمات پس از فروش
مراجعه  با  است  الزم  فروش،  از  پس  خدمات  از  استفاده  برای 
به  منظور  این  برای  کنید.  ثبت  را  خود  قلم  شرکت  وب سایت  به 
وب سایت شرکت به آدرس www.toocapen.com مراجعه کرده و 
فرم مربوطه را تکمیل و به صورت آنالین ارسال نمایید. به یاد داشته 

باشید شماره سریال دستگاه شما بر روی بدنه قلم حک شده است.
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