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Cihazın Genel Özellikleri ve Kullanımı
• Santral robot operatörüne mesajları otomatik olarak kaydetmek için kullanır. 
• Robot operatöre kaydedilecek mesajlar bilgisayar programı ile usb portundan 
cihaza yüklenir.

• Cihaz içine dört farklı santral için yükleme yapılabilir. Kayıt yapılacak 
operatöre ait yükleme cihaz üzerinden seçilerek, sesli olarak dinlenebilir.

• Kayıt ses seviyesi cihaz üzerinden ayarlanabilir.

• İki adet kalem pil ile çalışır.

 Cihazın kullanımı 

Kayıtları dinlemek ve robot opreatöre kaydetmek için anahtar açık (ON) 
konumuna getirilir. Boşta dururken piller bitmesin diye anahtarı kapalı (OFF) 
konumunda tutunuz.

  Cihaz içindeki kayıtları robot operatöre kaydetmek için operatörün bağlı 
olduğu hattı Rokay cihazına takıp, Kaydet ( K ) tuşuna basınız. Önce robot 
kaydının  ait olduğu firma adı okunur,  ardından kayıt işlemi başlar. Bu esnada 
Kaydet ledi ( kırmızı ) yanmaya başlar, işlem bitince ya da hata oluşunca  led 
söner. Birden çok firmaya ait kayıt varsa dinleme tuşu ile kayıt seçilir, istenilen 
firmaya ait kayıt seslendirilirken Kaydet tuşuna basılır.
  Potansiyometre ile kayıt ses seviyesi ayarlanır, dinleme seviyesi değişmez.

   Cihaz içindeki kayıtları dinlemek için dinleme ( D ) tuşuna basılır. Önce 
robot kaydının  ait olduğu firma adı okunur Ardından yapılacak işlemler sıra  
ile selendirilir. Kayıt dinlenirken, dinleme tuşuna basılırsa başka bir firmaya  
ait kayıt varsa ona geçilir, yoksa aynı kayıt baştan dinlenir. Dinlenirken Kaydet 
tuşuna basılırsa robot operatöre kayıt başlar. Tüm bu işlemler sırasında 
Dinleme ledi ( yeşil ) yanıp söner, işlem bittikten sonra sürekli yanar.
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Programın Kurulumu 
    İnternet sitemizden indirilen ya da cihaz ile birlikte verilen cd içindeki 
Rokay Kur klasöründe bulunan setup çalıştırılır. Gerekli programlar cd 
içinden ya da intenetten indirilerek bilgisayara kurulacaktır.

     Kurulum işlemi tamamlandığında masa üstünde Rokay kısa yolu, 
Programlar menüsünde Rokay klasöründe Rokay kısa yolu C:\ sürücüsünde 
Rokay klasörü oluşacaktır.
     Rokay klasörü içinde aşağıdaki dosya ve klasörler oluşur ;
       Driver ve inf : Cihaza ait usb sürücüleri
       Örnek : Denemek için örnek bir kayıt
       Standart : Yüklemede kullanılacak olan dosyalar
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Windows-7 Sürücülerin Yüklenmesi
  Cihaz üzerindeki anahtar OFF durumuna alındıktan sonra usb kablosu ile 
bilgisayara bağlanır. Bilgisayar yeni donanım bulur ve sürücüyü yüklemeye 
çalışır fakat başarısız olduğunu belirtir. Cihaz usb portunda ayrılıp tekrar 
bağlansa da yeni donanım bulundu ifadesi bir daha belirmez.
   Bilgisayar→ Özellikler → Aygıt Yöneticisi açıldığında Diğer Aygıtlar 
bölümünde Rokay cihazı görülür.                                                                  
Rokay cihazına sağ tıklandığında açılan menüden Sürücü Yazılımını 
Güncelleştir seçilir.

 Açılan pencereden Sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara seçilir. 
C:\Rokay\Driver ve inf klasörü gösterilir ve ileri butonuna basılır.

Güvelik uyarısı ekrana geldiğinde Bu sürücü yazılımını yine de yükle seçilir.

Sürücü yazılımı yüklendi ifadesinden sonra işlem tamamlanmış olur.
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Windows-Vista Sürücülerin Yüklenmesi
  Cihaz üzerindeki anahtar OFF durumuna alındıktan sonra usb kablosu ile 
bilgisayara bağlanır. Bilgisayar yeni donanımı bulur. 

Sürücü yazılımını          
                                                                                         bulup yükleyin 

seçilir.

   Diskim yok.Bana diğer 
seçenekleri göster 
seçilir.

         Sürücü yazılımı için
bilgisayarımı tara 
seçilir.

C:\Rokay\Driver ve inf klasörü gösterilir ve ileri butonuna basılır.

Güvelik uyarısı ekrana geldiğinde Bu sürücü yazılımını yine de yükle seçilir.

Sürücü yazılımı yüklendi ifadesinden sonra işlem tamamlanmış olur.
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Windows-XP Sürücülerin Yüklenmesi
  Cihaz üzerindeki anahtar OFF durumuna alındıktan sonra usb kablosu ile 
bilgisayara bağlanır. Bilgisayar yeni donanımı bulur. 

Hayır, bu kez değil 
seçerek ilerle

       Listeden ya da belirli bir 
    konumdan yükle seçerek ilerle

         Bu konumlarda en iyi 
sürücüyü ara seç
Arama şu konumu da 
içersin seçerek
C:\Rokay\Driver ve inf
klasörünü göster

Sihirbaz aygıtın yazılımını yüklemeyi tamamladı ifadesinden sonra işlem 
tamamlanmış olur.



 

Yüklenecek Kayıt Seçimi
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  Masaüstündeki ya da Başlat\Programlar\Rokay klasöründeki Rokay kısa yolu 
kullanılarak program çalıştırılır. 
   Yüklenecej kaydın bulunduğu klasörü zipten çıkartıp, C:\Rokay klasörüne 
taşıyınız. Dosya menüsüne, ardından buradan çıkan Al ifadesine tıklandığında 
yüklenecek kaydı seçeceğiniz pencere açılacaktır. 
   Örnek olarak, kurulum sırasında örnek adında bir klasör ve bunun içinde 
bmselektronik.rky kayıt dosyası oluşturulmuştur.

Rokay klasörüne taşımış olduğunuz klasör içinden *.rky  uzantılı kayıt dosyasını 
çift tıklayarak ya da Aç butonuna basarak açınız. 

Kayıt dosyası açılarak ekranda yapılacak işlemler listelenecek ve  menü de Yükle 
ifadesi de aktif olacaktır.
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Kayıtların Cihaza Yüklenmesi

                                             
içindekiler

  Yüklenecek kaydı seçtikten sonra, cihaz üzerindeki anahtar OFF durumuna 
alınarak usb kablosu ile bilgisayara bağlanır. Programın alt tarafında Cihaz 
bağlandı ifadesi görülür. Cihaz usb portundan çıkarıldığında da Cihaz ayrıldı 
ifadesi görülecektir
   Üst menüdeki Yükle ifadesine tıklandığında yükleme işlemi başlayacaktr.

Yükleme işlemi tamamlandığın Tamam butonu basılır.
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