
Nova er et ferdig programoppsett for personer med nedsatt 
taleevne eller motorikk og krever minimal opplæring. 
Kommunikasjonen foregår med talesyntese der tekst kan 
leses opp eller sendes som SMS eller e-post. 

Ferdige setninger som brukes ofte kan lagres og brukes 
på nytt. Brukeren kan også selv endre på uttalen for å bli 
mer personlig.

Nova er inkludert i Rolltalk Communication Pack, art.nr 
461333.

Føl deg uavhengig 
Nova 

ART NR: 461333  |  HMS NR: 233908  



HVEM ER NOVA TILPASSET TIL?

Den tilpassede målgruppen er personer med nedsatt 
taleevne eller motorikk, Cerebral Parese, ALS, høye 
ryggmargskader og andre personer som behøver 
et alternativ til en standard datamaskin. Nova er 
tilpasset flere betjeningsløsninger, som touch, 
hodemus og øyestyring.
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FORHÅNDSLAGET PROGRAMOPPSETT

Nova er et forhåndslaget programoppsett for tekst-
basert bruk. Endringer gjøres fra brukermodus. Det 
ferdige programoppsett inneholder funksjoner som 
tastatur, omgivelseskontroll, Internett, Windows, 
fraser, tilpasset betjenigsløsning, styre rullestol, sosiale 
medier og mye mer.

HVORFOR ER NOVA UNIKT?

Tilpasning gjøres raskt og enkelt på skjermen, uten 
behov for å aktivere redigeringsmodus. Alle funksjoner 
er lett tilgjengelige for brukeren. Tilpasning av 
programmet skjer raskt og enkelt, også for nybe-
gynnere.

HVILKE MASKINER KAN NOVA BRUKES PÅ?

Rolltalk Touch
Rolltalk Touch med Rolltalk Designer Complete er 
beregnet for personer som kan betjene talemaskinen 
ved å trykke på skjermen.

Rolltalk ASK
Rolltalk ASK med Rolltalk Designer Complete er 
en talemaskin som er beregnet for personer med 
behov for en alternativ betjeningsløsning som for 
eksempel bryter, joystick, hodemus eller lignende.

Rolltalk Eye
Rolltalk Eye med Rolltalk Designer Complete er 
beregnet for personer som må betjene talemaskinen 
med øyestyring.

Rolltalk og rullestolstyring
Rolltalk ASK og Rolltalk Eye finnes også i versjoner som 
kan styre en rullestol. De heter Rolltalk ASK Drive og 
Rolltalk Eye Drive. Med disse modellene kan brukeren 
selv styre rullestolen, endre sittestilling med mer via 
valgfri betjeningsløsning.

Rolltalk Touch Rolltalk ASK Rolltalk Eye

PRODUKT ART NR

Rolltalk Touch med Rolltalk Designer Complete              233904

Rolltalk ASK med Rolltalk Designer Complete 233919

Rolltalk ASK Drive med Rolltalk Designer Complete 233925

Rolltalk Eye med Rolltalk Designer Complete 233913

Rolltalk Eye Drive med Rolltalk Designer Complete 233916

Rolltalk Designer Complete er en programva-
re som inneholder Rolltalk Designer og Elek-
tronisk PODD, Nova, Blisstavle og PCS kom-
munikasjonstavle.


