
 
 

 

 



 
 



 
 

Τι θα βρείτε στη συσκευασία: 

- Το Στυλό 

- Βάση Στυλό 

- Καλώδιο Φόρτισης / Δεδομένων (USB) 

- Βάση Κινητού 

 

 



 
 

 

Για να φορτίσετε τη συσκευή, αρκεί να συνδέσετε τη 

μια άκρη από το καλώδιο που περιλαμβάνεται στη 

συσκευασία στην υποδοχή Micro USB στο στυλό και 

την άλλη άκρη σε οποιαδήποτε θύρα USB υπολογιστή ή 

σε φορτιστή κινητού / τάμπλετ. 

 

   

 



 
 

 

 

 

Το Talking Pen μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρεις 

τρόπους. 

- Σε συνδυασμό με την εφαρμογή Tap And Talk για 

κινητό και τάμπλετ. 

- Ανεξάρτητα για ανάγνωση του βιβλίου. 

- Ανεξάρτητα για αναπαραγωγή MP3. 

 

 

Στις δυο πρώτες περιπτώσεις θα χρειαστεί να έχετε 

μαζί σας και βιβλίο που να υποστηρίζεται. 



 
 

Ας δούμε μια στιγμή το Talking Pen από κοντά: 

 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Talking Pen πατώντας 

το κουμπί On/Off μια φορά.  

Για να το απενεργοποιήσετε, απλά κρατήστε το ίδιο 

κουμπί πατημένο μέχρι να κλείσει η συσκευή. 

Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ Talking Pen Mode και 

Application Mode, πατήστε το κουμπί αλλαγής χρήσης 

εώς ότου ακούσετε την αντίστοιχη εκφώνηση. 



 
 

 

 

Συνδέοντας το καλώδιο USB στη θέση που βλέπετε 

παραπάνω, μπορείτε είτε να φορτίσετε τη συσκευή, 

είτε να μεταφέρετε αρχεία και να αναβαθμίσετε το 

στυλό όταν είναι συνδεδεμένο με υπολογιστή. 

 

 

 

 



 
 

 

Μπορείτε ανα πάσα στιγμή να αυξήσετε ή να μειώσετε 

την ένταση του ήχου που ακούγεται από το Talking 

Pen, πατώντας τα κουμπιά έντασης στο πλάϊ του 

στυλό (όπως φαίνεται στη παραπάνω εικόνα). 

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ακουστικά μέσω 

καλωδίου στη θύρα Audio με το εικονίδιο ακουστικών 

από δίπλα, ώστε να ακούει μόνο όποιος φοράει τα 

ακουστικά. 

 



 
 

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Tap And Talk θα 

πρέπει να πάτε στο Apple App Store ή Google Play της 

συσκευής σας (ανάλογα το κατασκευαστή του κινητού 

ή τάμπλετ που έχετε) και να γράψετε στην αναζήτηση 

«Tap and Talk». 

 

 

Παραπάνω βλέπετε πως εμφανίζεται στην αναζήτηση 

σε Apple συσκευές όπως iPhone / iPad.  

Πατήστε «Get» για να εγκατασταθεί η εφαρμογή. 



 
 

 

Αντίστοιχα σε Android συσκευές όταν βρούμε στην 

αναζήτηση το Tap And Talk πατάμε «Install» για να 

γίνει η εγκατάσταση. 

 

Και στις δυο περιπτώσεις, ανάλογα τις ρυθμίσεις 

ασφαλείας που έχετε, θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε 

κάποιους όρους για πρόσβαση της εφαρμογής στο 

κινητό ή τάμπλετ σας.  



 
 

Θα πρέπει να κάνετε αποδοχή σε όλα, εναλλακτικά 

ενδέχεται να μη δουλέψει σωστα το στυλό. 

Επίσης, ανάλογα τη γλώσσα προβολής που έχετε στη 

συσκευή σας, ενδέχεται το κουμπί εγκατάστασης να 

είναι σε άλλη γλώσσα (π.χ. Install / Εγκατάσταση). 

 

Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα εμφανιστεί 

στην επιφάνεια εργασίας της συσκευής σας ένα 

εικονίδιο σαν το παρακάτω, από όπου μπορείτε ανα 

πάσα στιγμή να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Για να ενεργοποιήσετε το βιβλίο σας στην εφαρμογή 

θα πρέπει να έχετε ανοιχτή την εφαρμογή στο κινητό ή 

τάμπλετ που θα χρησιμοποιήσετε, καθώς και να έχετε 

αναμμένο το Talking Pen σε Application Mode. 

Για να δείτε πώς θα γυρίσετε το στυλό σε Application 

Mode μπορείτε να ανατρέξετε στο αντίστοιχο σημείο 

της ενότητας 3 αυτού του εγχειριδίου. 

 

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το στυλό με 

την εφαρμογή, καθώς και σε περίπτωση που το στυλό 

σας δεν έχει συνδεθεί σωστά, θα δείτε το παρακάτω 

μήνυμα στην οθόνη σας: 

 



 
 

Ελέγξτε ότι το στυλό είναι αναμένο και σε Application 

Mode. Μετά πατήστε στην εφαρμογή το κόκκινο 

κουμπί που γράφει «Search Again». 

 

 

Με το που βρεθεί το στυλό θα σας εμφανιστεί το 

παρακατω, όπου πρέπει να επιλέξετε «Connect». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Κατά την πρώτη εκκίνηση της εφαρμογής θα σας 

εμφανιστούν οδηγίες χρήσης στα Αγγλικά, τις οποίες 

μπορείτε να παρακάμψετε τραβώντας τις εικόνες 

διαδοχικά προς το πλάϊ με το δάχτυλο σας. 

 

 

 

Μόλις φύγετε από τις οδηγίες θα βρεθείτε στη 

κεντρική οθόνη της εφαρμογης: 

 

 

 



 
 

Για να ενεργοποιήσετε το βιβλίο σας, θα πρέπει να 

ακουμπήσετε το εξώφυλλο του βιβλίου με την άκρη 

(κάτω μέρος) του στυλό. 

 

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το στυλό με 

έναν τίτλο, η εφαρμογή θα ξεκινήσει αυτόματα το 

κατέβασμα του αντίστοιχου βιβλίου στη μνήμη του 

κινητού / τάμπλετ σας, ώστε να είναι πάντα διαθέσιμο, 

ακόμα κι όταν δεν έχετε ίντερνετ. 

 

Προσοχή: Επειδή το αρχείο του βιβλίου είναι αρκετά 

μεγάλο, ενδέχεται να πάρει αρκετή ώρα τη πρώτη 

φορα και προτείνεται να έχετε συνδέσει τη συσκευή 

σας σε δίκτυο Wifi ώστε να μην καταναλωθούν τα 

δεδομένα του κινητού σας. 

 



 
 

Μόλις ολοκληρωθεί το κατέβασμα του βιβλίου, η 

εφαρμογή θα σας επιστρέψει στην κεντρική οθόνη της. 

 

 

Σε περίπτωση διακοπής δικτύου, μπορείτε να 

συνεχίσετε από εκεί που σταμάτησε το κατέβασμα, 

πηγαίνοντας στο μενού της εφαρμογής επάνω 

αριστερά (τρείς οριζόντιες γραμμές). 

 

Επιλέγετε το μπλέ κουμπί «Download task» και πατάτε 

στο κουμπί παύσης ώστε να συνεχίσει από εκεί που 

διακόπηκε. 



 
 

Στο κεντρικό μενού θα βρείτε τις παρακάτω επιλογές: 

 

 

 

 

 

- Switch device – Μπορείτε να αλλάξετε το στυλό 

που χρησιμοποιήτε (εαν έχετε πάνω από ένα). 

 

 

 



 
 

 

- Download task – Εδώ βλέπετε τυχόν βιβλία που 

κατεβάζετε. 

 

 

 

- Parental control – Από εδώ μπορείτε να κάνετε 

ρυθμίσεις γονικού ελέγχου (κλείδωμα, κλπ) 

 

 



 
 

 

- History – Από εδώ βλέπετε τη χρήση που έχει 

κάνει ο μαθητής. Ποιό βιβλίο διάβασε, πόση ώρα. 

 

 

 

- User instructions – Εδώ θα βρείτε τις οδηγίες 

χρήσης της εφαρμογής στα Αγγλικά. 

 

 

 

 



 
 

 

Τέλος, στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης θα δείτε το 

εικονίδιο φόρτισης του στυλό, όπου βλέπετε το 

επίπεδο της μπαταρίας του Talking Pen.  

 

Όσο πιο ψηλά είναι η πράσινη στάθμη, τόσο πιο γεμάτη 

είναι η μπαταρία και όσο πιο χαμηλα, τόσο λιγότερη η 

φόρτιση. Εάν φτάσει να είναι σχεδόν όλο το εικονίδιο 

άσπρο, συνίσταται να βάλετε το στυλό για φόρτιση. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εφαρμογής του 

Talking Pen, θα πρέπει πρώτα να έχετε κατεβάσει την 

εφαρμογή στη συσκευή σας, να έχετε κάνει σύνδεση με 

το στυλό και να έχει κατέβει το βιβλίο που θέλετε να 

διαβάσετε.  Τα παραπάνω χρειάζεται να γίνουν μόνο 

μια φορά – εκτός απροόπτου. 

Εάν δεν έχετε κάνει κάποιο από τα παραπάνω βήματα, 

παρακαλώ διαβάστε την ενότητα 5 αυτού του 

εγχειριδίου πρώτα. 

 

 

 

Εφόσον τα παραπάνω έχουν ολοκληρωθεί, χρειάζεται 

απλά να ξεκινήσετε την εφαρμογή ενώ το στυλό είναι 

αναμμένο και ρυθμισμένο σε Application Mode. 

 

 

 



 
 

 

Για να ξεκινήσετε, πατήστε με τη μύτη του στυλό 

επάνω στο εξώφυλλο του βιβλίου. 

 

 

 

Αμέσως θα ακουστεί η εκφώνηση του τίτλου του 

βιβλίου και είστε πλεον έτοιμοι να απολαύσετε το 

Talking Pen! 

 

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στυλό σε όλα τα μέρη 

του βιβλίου του μαθητή και στην περίπτωση της 

σειράς βιβλίων Yeti και στο Alphabet Book. 

 



 
 

 

Πατώντας στις λέξεις κάθε μαθήματος μπορείτε να 

ακούσετε τη κάθε λέξη καθαρά, με σωστή προφορά, 

καθώς εμφανίζεται στην εφαρμογή με την αντίστοιχη 

εικόνα και ήχο. 

 



 
 

 

Σε όλα τα σημεία που έχει το εικονίδιο της κάμερας, 

μπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο πατώντας με το 

στυλό πάνω στην αντίστοιχη εικονα. 

 

 

 

Πατώντας επάνω στο βίντεο με το δάχτυλο σας 

μπορείτε να κάνετε παύση του ή να πάτε μπρός ή πίσω. 

 

 

 

Μπορείτε επίσης να κάνετε ασκήσεις του βιβλίου μέσα 

από την εφαρμογή, πατώντας πάνω στην άσκηση με τη 

μύτη του στυλό και μετά επιλέγοντας την απάντηση 

σας επάνω στο βιβλίο. 

 



 
 

 

Αμέσως θα δείτε μέσα από την εφαρμογή να 

εμφανίζεται η απάντηση σας και αν ήταν σωστή ή 

λάθος. 

 

 

 

 

Πειραματιστείτε ελεύθερα με το στυλό, ώστε να 

ανακαλύψετε όλο το εκπληκτικό υλικό κάθε βιβλίου 

που υπάρχει στην εφαρμογή! 

 

 



 
 

 

Το Talking Pen δουλεύει και ανεξάρτητα από άλλες 

συσκευές όταν ενεργοποιήσετε το Talking Pen Mode. 

Σε αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ακούσετε όλο το 

λεξιλόγιο και τα ακουστικά τμήματα του βιβλίου και 

να εξασκήσετε τη προφορά σας. 

 

 

Για να επιλέξετε βιβλίο, πατήστε απλά με την άκρη του 

στυλό στο εξώφυλλο του βιβλίου σας. 



 
 

 

Μόλις ακούσετε τον τίτλο του βιβλίου μπορείτε να το 

ανοίξετε και να πατήσετε στις λέξεις κάθε μαθήματος 

ώστε να τις ακούσετε με γνήσια αγγλική προφορά. 

 

 

Από τίτλο σε τίτλο ενδέχεται να διαφέρουν τα μέρη 

που έχουν ενσωματωθεί στο Talking Pen Mode (όπως 

π.χ. τραγούδια και ιστορίες), εφόσον μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό 

βιβλίων. 



 
 

 

Μια πρόσθετη λειτουργία του Talking Pen είναι αυτή 

του MP3 Player. Μπορείτε δηλαδή να αναπαράγετε 

αρχεία μουσικής (ή οτιδήποτε άλλο σε ακουστική 

μορφη, όπως για παράδειγμα βιβλία σε μορφή ήχου) 

μέσω της συσκευής Talking Pen.  

Μπορείτε να κάνετε την αναπαραγωγή είτε μέσω του 

ενσωματωμένου ηχείου, είτε μέσω ακουστικών και να 

αυξομειώσετε την ένταση από τα κουμπιά έντασης στο 

πλάϊ του στυλό. 

 



 
 

Φόρτωση αρχείων MP3 στη συσκευή: 

Για να φορτώσετε τα αρχεία ήχου σας στο στυλό, θα 

χρειαστεί να συνδέσετε το Talking Pen με τον 

υπολογιστή σας μέσω του καλωδίου USB που θα βρείτε 

στη συσκευασία. 

 

 

Για να εντοπιστεί το στυλό από τον υπολογιστή σας, 

σιγουρευτείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένο το 

καλώδιο και ότι το στυλό είναι αναμμένο. 

 



 
 

Με το που γίνει η σύνδεση μπορείτε να ανοίξετε τη 

συντόμευση «Ο Υπολογιστής Μου» (ή αντίστοιχα το 

«My Computer») και να βρείτε το νέο δίσκο που 

εμφανίστηκε. 

 

Θα εμφανιστεί περίπου όπως στην παρακάτω εικόνα 

(από υπολογιστή σε υπολογιστή ενδέχεται να αλλάξει 

ελαφρώς η εμφάνιση). 

 

 

Η παραπάνω εικόνα αφορά υπολογιστές με Windows. 

 

 

 

 



 
 

 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε MacOS, μπορείτε να 

πάτε στο ίδιο σημείο μέσω της εφαρμογής «Finder». 

 

 

Σε ορισμένες εκδόσεις MacOS θα εμφανιστεί 

αυτομάτως ένα νέο εικονίδιο στην επιφάνεια 

εργασίας, από όπου μπορείτε επίσης να ανοίξετε το 

φάκελο με τα αρχεία του στυλό. 

 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποιας μορφής 

Linux λειτουργικό σύστημα, θα εμφανιστεί ένα νέο 

εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας σας μόλις 

συνδέσετε το στυλό. Κάντε διπλό κλίκ επάνω για να 

ανοίξει ο φάκελος. 



 
 

 

Με το που ανοίξει ο φάκελος του στυλό, θα δείτε να 

περιέχει αρχεία όπως τα παρακάτω με κατάληξη BNL. 

 

 

Εαν ο φάκελος δεν περιέχει αρχεία με την παραπάνω 

κατάληξη ονόματος ή αρχεία με το όνομα των βιβλίων 

σας, ενδέχεται να έχετε ανοίξει λάθος φάκελο. 

 

Για να φορτώσετε τα αρχεία MP3 που επιθυμείτε, απλά 

αντιγράψτε τα εν λόγω αρχεία στο φάκελο αυτό και 

είστε έτοιμοι. 

 

Μόλις αποσυνδέσετε το στυλό από τον υπολογιστή σας 

μπορείτε άμεσα να αναπαράγετε τα αρχεία σας. 

 



 
 

Χρήση της λειτουργίας MP3 του Talking Pen 

Εφόσον έχετε ήδη αντιγράψει τα αρχεία σας με τη 

μέθοδο που περιγράφηκε παραπάνω, μπορείτε να 

ακούσετε τα αρχεία σας απλά πατώντας μια φορά το 

κουμπί «On/Off». 

 

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, απλά 

ξαναπατήστε το ίδιο κουμπί μια φορά. 

Προσοχή: Για να δουλέψει η λειτουργία MP3, θα πρέπει 

το στυλό να είναι σε Talking Pen Mode.  



 
 

 

Εάν έχει βγεί κάποια αναβάθμιση της συσκευής Talking 

Pen ή εφόσον θέλετε να προσθέσετε κάποιο βιβλίο που 

αγοράσατε στη βιβλιοθήκη του στυλό, θα χρειαστεί να 

κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία από την ιστοσελίδα της 

Hamilton House και να τα αντιγράψετε στο στυλό 

μέσω σύνδεσης με υπολογιστή. 

 

 

Για να βρείτε τα τελευταία αρχεία βιβλίων και 

αναβαθμίσεις του Talking Pen, παρακαλώ πηγαίνετε 

στη σελίδα : 

 

 

https://hamiltonhousepublishers.gr/tap-and-talk 

 

 

 

 



 
 

 

Εναλλακτικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της 

Hamilton House, πατήστε στην επιλογή Tap And Talk. 

 

 

 

 

 

Εδώ θα βρείτε παρουσίαση των λειτουργιών του 

Talking Pen σε μορφή βίντεο, καθώς και τα σχετικά 

αρχεία με αναβαθμίσεις και νέα βιβλία. 

 

 



 
 

 

 

Για να βρείτε τα αρχεία που χρειάζεστε, πηγαίνετε 

στην ενότητα «Tap and Talk Apps & Audio Files» και 

βρείτε το βιβλίο που σας ενδιαφέρει. Εαν δεν 

εμφανίζεται ολόληρη η λίστα, μπορείτε να πατήσετε 

στην επιλογή «Show more» ώστε να εμφανιστεί ο 

πλήρης κατάλογος με ενημερώσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Μόλις βρείτε το βιβλίο που σας ενδιαφέρει (π.χ. Little 

Yeti audio file), πατήστε επάνω στον τίτλο και θα 

ανοίξει μια νεα καρτέλα από όπου μπορείτε να 

κατεβάσετε τα απαραίτητα αρχεία κάνοντας κλικ 

στην επιλογή «Direct Download». 

 

 

 

Μόλις κατέβει το απαραίτητο υλικό, θα πρέπει να 

ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

 

Για να γίνει η μεταφορά, θα πρέπει το Talking Pen να 

είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή σας μέσω του 

καλωδίου USB που περιλαμβάνεται στη συσκευασία 

του και να είναι ενεργοποιημένο. 



 
 

Με το που γίνει η σύνδεση με τον υπολογιστή, ανοίξτε 

τη συντόμευση «Ο Υπολογιστής Μου» (ή αντίστοιχα το 

«My Computer») και βρείτε το νέο δίσκο που 

εμφανίστηκε. 

 

Βρείτε το νεο δίσκο που εμφανίστηκε και περιέχει 

αρχεία όπως τα παρακάτω, με ονόματα βιβλίων όπως 

το Yeti. 

 

Αυτός είναι ο φάκελος με τα αρχεία του Talking Pen. 

 

Εδώ θα πρέπει να αντιγράψετε τα αρχεία που 

κατεβάσατε νωρίτερα από την ιστοσελίδα της 

Hamilton House για το στυλό. 



 
 

Εκτός και αν έχετε αλλάξει το φάκελο όπου κατέβηκαν 

τα αρχεία, συνήθως θα τα βρείτε στο φάκελο 

«Downloads». 

 

Για δική σας ευκολία προτείνεται να έχετε ανοιχτά και 

τους δύο φακέλους, ώστε να μπορείτε να κάνετε 

αντιγραφή και μετά επικόλληση των αρχείων από τον 

ένα φάκελο στον άλλο. 

 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε υπολογιστή Mac, θα 

βρείτε τα αρχεία αντιστοίχως μέσω της εφαρμογής  

«Finder». 

 

 



 
 

Μόλις ολοκληρωθεί η αντιγραφή μπορείτε να κάνετε 

αποσύνδεση του στυλό από τον υπολογιστή. 

 

Με την ίδια διαδικασία που κάνετε την αναβάθμιση 

του στυλό, μπορείτε να αντιγράψετε και αρχεία MP3 

για χρήση του Talking Pen και ως MP3 Player. 

 

Με το που αποσυνδεθεί κλείστε το Talking Pen 

κρατώντας πατημένο το κουμπί On/Off.   

 



 
 

 

Με το που κάνετε εκ νέου εκκίνηση του στυλό, η 

αναβάθμιση που κάνατε θα είναι άμεσα σε ισχύ. 

 

 

 

 

Είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε το Talking Pen! 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Πρόβλημα:  

- Πατάω με το στυλό στο βιβλίο, αλλά δεν 

ανταποκρίνεται από ενα σημείο και μετα. 

Διαγνωση: 

- Έχετε παλαιότερη έκδοση αρχείων στο στυλό ή 

έχει καταστραφεί κάποιο από τα αρχεία. 

Λύση: 

- Κατεβάστε το αρχείο που αντιστοιχεί στο βιβλίο 

σας από την ιστοσελίδα της Hamilton House 

https://hamiltonhousepublishers.gr/tap-and-talk 

και ακολουθήστε τα βήματα για αναβάθμιση που 

αναγράφονται στην ενότητα 9 του εγχειριδίου 

αυτού.  

 

 

 

 



 
 

Πρόβλημα: 

- Η συσκευή δε σβήνει. 

Διάγνωση: 

- Έχει κολλήσει ο μηχανισμός εκκίνησης. 

Λύση: 

- Στο πίσω μέρος του στυλό θα βρείτε μια μικρή 

τρύπα με την αναγραφή Reset από κάτω.  

Πατήστε προσεκτικά με μια καρφίτσα το κουμπί 

που βρίσκεται μέσα στη τρύπα αυτη. Το στυλό θα 

επανέλθει στην εργοστασιακή ρύθμιση και θα 

δουλεύει πάλι κανονικά.

 

 



 
 

Πρόβλημα: 

- Η συσκευή δεν ανάβει. 

Διάγνωση: 

- Ενδεχομένως να έχει αδειάσει η μπαταρία.  

Λύση: 

- Ελέγξτε ότι δουλεύει σωστά ο φορτιστής σας και 

συνδέστε το στυλό για φόρτιση. 

 

 

Πρόβλημα: 

- Εμφανίζεται διαφορετικό υλικό στην εφαρμογή 

από ότι πατάτε στο βιβλίο ή ακούγεται άλλο υλικό 

σε Talking Pen Mode. 

Διάγνωση: 

- Έχει φορτωθεί λάθος αρχείο στη συσκευή ή 

αρχείο με λάθος όνομα. 

Λύση: 

- Θα πρέπει να αντικατασταθεί το αρχείο με το 

σωστό από την ιστοσελίδα της Hamilton House 

όπως περιγράφεται στη διαδικασία της 

αναβάθμισης παραπάνω. 

 



 
 

 

 

 

 

 


