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NOVA chat en VocabPC zijn handelsmerken van Saltillo Corporation.
Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken en/of handelsmerken van
Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Android is een handelsmerk van Google Inc.
Samsung and Galaxy Tab zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics
America, Inc.
Android Market is een handelsmerk van Google Inc.
Neospeech is een handelsmerk van Neospeech Inc.
Loquendo is een handelsmerk van Loquendo S.p.A.
Ivona is een copyright © 2001-2010 van IVO software Sp.z o.o.
Acapela is een handelsmerk van de Acapela Group
PCS Symbols is een copyright van Mayer-Johnson Co.
Symbol Stixis is een copyright van News2You. “De bibliotheek van tekens en
pictogrammen die voor deze software is gebruikt, wordt gratis meegeleverd maar mag
uitsluitend voor communicatiedoeleinden worden gebruikt. Deze bibliotheek mag niet
worden verkocht, gekopieerd of uit winstoogmerk worden verspreid of te koop worden
aangeboden.”
WoordVoorspellingNL is een copyright van Focal Meditech BV
WordPower en ChatPower is een copyright van Inman Innovations
My QuickChat 12 Adult is een copyright van Talk To Me Technologies
My QuickChat 12 Child is een copyright van Talk To Me Technologies
My QuickChat 8 Adult is een copyright van Talk To Me Technologies
My QuickChat 8 Child is een copyright van Talk To Me Technologies
My QuickChat 4 Child is een copyright van Talk To Me Technologies
NOVA Chat Editor-cd-rom
NOVA chat Editor is eigendom van Saltillo Corporation
Microsoft Voices is eigendom van Microsoft Corporation
De Microsoft-overeenkomst bepaalt dat:
INSTALLATIE EN GEBRUIKSRECHTEN. U mag slechts één exemplaar van deze
software installeren, alsook op iedere computer die u in uw werk- of thuisomgeving
gebruikt die met een Microsoft-besturingssysteem is uitgerust en bestemd is om
gegevens en software met andere draagbare apparaten uit te wisselen.
Saltillo verleent toestemming om de NOVA Chat Editor op elke computer te gebruiken die
voor de uitwisseling van gegevens met NOVA Chats wordt gebruikt.

Let op! Raadpleeg bijgaande documentatie.
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Waarschuwingen!
Het toestel is niet bedoeld voor noodoproepen of als enige manier van communiceren.
Als dit toestel in een medische omgeving wordt gebruikt, gebruik dit dat niet in combinatie
met andere apparaten die niet CE-gekeurd zijn.
De NOVA Chat mag niet worden gebruikt in de directe omgeving van RF-straling. RFstraling veroorzaakt storingen. Indien mogelijk, ga zover mogelijk weg van de
stralingsbron.
Indien een montagesysteem voor de NOVA Chat gebruikt wordt, dient dit vakkundig
gemonteerd worden. Indien het systeem niet volgens de montagevoorschriften van de
fabrikant wordt gemonteerd, kan dit leiden tot persoonlijk letsel.
Saltillo Corporation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of claims van
derden die kunnen ontstaan door het gebruik van dit product.
Saltillo Corporation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt
door het wissen van data als gevolg van een defect, reparatie, of vervanging van de accu.
Zorg ervoor dat u een reservekopie van alle belangrijke gegevens op andere media
maakt om verlies van gegevens te voorkomen.

Een draagriemen vormt een potentieel wurgingsgevaar. Houd hiermee rekening als
een gebruiker van een communicatiehulpmiddel dit accessoire gebruikt.
Medische implantaten
Om te vermijden dat een draadloos mobiel toestel interfereert met een pacemaker of ICDimplantaat dient u een afstand van minimaal vijftien (15) cm aan te houden tussen het
mobiele toestel en het implantaat.

Personen met een dergelijk implantaat dienen:





het mobiele toestel ALTIJD op een afstand van meer dan vijftien (15)
centimeter van hun implantaat te houden als het mobiele toestel is
ingeschakeld;
het mobiele toestel niet in hun borstzak dragen;
het mobiele toestel onmiddellijk uit te schakelen als het vermoeden bestaat dat
er sprake is van storing(en);
De aanwijzingen van de fabrikant van het implantaat goed te lezen en te allen
tijde op te volgen. Raadpleeg uw arts als u vragen hebt over het gebruik van
het draadloze mobiele toestel in samenhang met een implantaat.
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Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe
NOVA Chat
NOVA Chat combineert het meest recente Android-besturingssysteem
met de alom bekende Chat-software en creëert daarmee een slank maar
krachtig communicatiesysteem.
Deze handleiding biedt stapsgewijze instructies voor de meeste functies
en bewerkingen die met de NOVA Chat mogelijk zijn. Voor uw gemak
wordt een handleiding voor de Galaxy Tab op de installatie-cd-rom van
de NOVA Chat Editor meegeleverd.
Voor operationele of technische ondersteuning, neem contact op met de
Saltillo-distributeur in de Benelux:
Focal Meditech
Droogdokkeneiland 19
5026 SP Tilburg
Telefoon: +31 13 533 31 03
E-mail: info@focalmeditech.nl
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Wat is er allemaal inbegrepen?
Uw NOVA Chat

Batterij-oplader

Stylus
De stylus kan een gevaar opleveren
voor de ogen. Ga er daarom voorzichtig
mee om.

Gekleurde behuizingen

Draagriemoogjes

Blauw, groen, lila, (grijs op NOVA Chat
gemonteerd)
De draagriemoogjes vormen een
mogelijk verstikkingsgevaar. Wees dus
voorzichtig bij gebruik.

Extra hardware
2 zwarte schroefjes voor het handvat, 4 zilverkleurige schroefjes voor het aansluiten van
de versterker op gekleurde behuizing

De schroefjes vormen een mogelijk verstikkingsgevaar – wees dus voorzichtig bij
gebruik.

Installatie-cd-rom van de NOVA Chat Editor
De NOVA Chat Editor wordt gebruikt voor het programmeren vanaf een pc en voor het
kopiëren van zelf gemaakte vocabulaires.
De cd-rom bevat: Een handleiding voor de Galaxy Tab, een handleiding voor VocabPC
en een kopie van deze gebruikershandleiding

NOVA Chat herstelschijf
Deze dvd mag alleen in samenspraak met de technische ondersteuning van Saltillo
worden gebruikt.
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Opladen van de NOVA Chat
Een batterijoplader wordt in de doos van uw NOVA Chat meegeleverd.
Sluit de oplader aan op een wandcontactdoos. (een
spanningsbeveiliging wordt aanbevolen)
Sluit de kleine connector aan op de mini-USB-aansluiting aan de zijkant
van de versterker en sluit de Samsung USB-aansluitkabel aan op een
vrije USB-ingang van uw Galaxy-toestel.

Wij raden aan zowel de versterker als de Galaxy elke nacht op te laden.
De procedure is als volgt:
 Druk op de Aan/Uit-schakelaar en schakel het scherm uit
 Sluit beide stekkers aan – versterker en Galaxy
 Sluit de stekker van de oplader aan op een wandcontactdoos.
De volgende ochtend:
 Verwijder beide stekkers – versterker en Galaxy
 Verwijder de stekker van de oplader uit de wandcontactdoos
 Druk op de Aan/Uit-schakelaar om het scherm aan te zetten.
OPMERKING: Het rode lampje naast de oplader van de versterker
moet branden bij het opladen en knipperen wanneer de NOVA Chat
volledig is opgeladen
www.saltillo.com
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In- en uitschakelen van de NOVA Chat
Inschakelen van uw NOVA Chat (uitgeschakelde stand)
 Druk op de Aan/Uit-schakelaar en houd deze
ingedrukt
Uitschakelen van uw NOVA Chat (bijv. om op te slaan)
Druk op de Aan/Uit-schakelaar en houd deze ingedrukt
. Laat
deze los als u een trilling voelt.
 Bij de prompt drukt u zachtjes op Uitschakelen op het scherm
 Kies OK om de NOVA Chat uit te schakelen

Dagelijks gebruik – scherm in- of uitschakelen
Het lichtjes indrukken van de schakelaar schakelt het scherm in of uit.
Dit wordt aanbevolen als u de NOVA Chat dagelijks gebruikt.
Bij dagelijks gebruik van de NOVA Chat is het niet nodig om de
versterker uit te schakelen. (Raadpleeg de volgende pagina voor
instructies voor het uitschakelen van de versterker als u zich in een
omgeving bevindt waar dit nodig is, of als u de NOVA Chat voor
langere tijd op wilt opbergen.)
Het scherm is zodanig ingesteld dat dit na verloop van een bepaalde
tijdsduur automatisch wordt uitgeschakeld. De duur van de vertraging
tussen het laatste gebruik van de toetsen of het aanraakscherm en de
automatische schermuitschakeling kan als volgt worden gewijzigd:
Druk op:
Menu>Instellingen>Systeem>Weergave>Schermtimeout
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Versterker aan/uit (luidsprekers)
De versterker en de NOVA Chat communiceren via Bluetooth.
Normaliter blijft de versterker ingeschakeld. In vliegtuigen bijvoorbeeld
dient u Bluetooth uit te schakelen. De versterker is dan uit maar de
spraakfunctie blijft nog actief via de interne luidsprekers.
Bluetooth uitschakelen:
 Druk op Aan/Uit-knop en kies daarna Vliegmodus = Aan
Bluetooth inschakelen:
 Druk op de Aan/Uit-knop en kies daarna Vliegmodus = Uit
Versterker uitschakelen:
Druk de knop aan de zijkant van de
versterker in en houd deze ingedrukt totdat
het rode en het groene lampje knipperen.
Om de versterker in te schakelen, drukt
u gedurende 1 seconde op de knop aan de
zijkant van de versterker. Als het groene
lampje knippert, staat de versterker AAN.
NOVA Chat en versterker opnieuw met elkaar verbinden:
Druk op de Terug-knop en ga uit de applicatie. Start de applicatie
opnieuw en de verbinding met de versterker wordt hersteld. Als de
versterker geen verbinding maakt, controleer dan dat de versterker aan
staat en de accu opgeladen is.
Opladen van accu van de versterker:
De versterker (luidsprekers) heeft een
eigen accu. Deze accu dient elke nacht
te worden opgeladen.
Om de accustatus van de versterker te
controleren, programmeert u een toets
op één van de vocabulairepagina’s die
een functie bevat voor de controle van
de accustatus. Bij het indrukken van
deze toets wordt de accustatus van de
NOVA Chat en versterker
weergegeven.
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Eigenschappen van de NOVA Chat

7” scherm
1. Lichtsensor
2. Externe luidspreker
3. Cameralens aan voorzijde
4. Scherm

www.saltillo.com
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Steun aanpassen
De NOVA Chat wordt met een (optionele) steun geleverd. Door de
versterker staat de NOVA Chat al een beetje schuin zodat het scherm op
een vlakke ondergrond zichtbaar blijft. Indien een andere
plaatsingshoek gewenst is, kan de steun aan de achterkant van de
versterker worden aangebracht.

De steun laat gemakkelijk los om verwondingen te voorkomen. De
steun wordt vastgezet door middel van een spanpassing. Trek de
zijkanten van de steun iets uit en klem deze aan de zijkant van de
behuizing.

schroeven om het handvat vast te zetten.
Om het handvat te verwijderen:
 verwijder de steun, indien nodig, verwijder de schroeven aan
elk uiteinde trek de zijkanten van het handvat iets uit elkaar en
verwijder.
Waarschuwing: De

steun en schroeven van het handvat kunnen een
mogelijk verstikkingsgevaar vormen.
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Aanraakscherm
Uw NOVA Chat wordt geleverd met een capacitief aanraakscherm. Dit
reageert het beste op een lichte aanraking met uw vinger.
Stylus:
Een stylus (stift) wordt eveneens meegeleverd. Als u een eigen stift wilt
gebruiken, moet deze compatibel zijn met een capacitief
aanraakscherm.

Opmerking: De meegeleverde stylus heeft een oogje aan het uiteinde
zodat u de stylus aan uzelf of aan uw NOVA Chat kunt bevestigen. U
kunt daarvoor bijvoorbeeld een kettinkje of, touwtje gebruiken..
Reinigen van het scherm:
Indien u het scherm van uw NOVA Chat wilt reinigen, neem dan een
vochtig doekje, eventueel met een beetje verdund reinigingsmiddel dat
geschikt is voor glasoppervlakken. Breng het reinigingsmiddel aan op
het doekje, niet direct op het scherm. Gebruik geen spray. Voor extra
reinigingskracht kunt u een oplossing van water en azijn gebruiken.
Gebruik altijd een schoon doekje.

Het gebruik van te veel kracht of een metalen voorwerp wanneer u
op het scherm drukt, kan schade aan het geharde glasoppervlak
veroorzaken en de garantie ongeldig maken.
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Thuispagina (Android)
De thuispagina is het startpunt voor het gebruik van uw NOVA Chat.
Opmerking: Tenzij anders aangegeven, gaan alle aanwijzingen in deze
gebruikershandleiding uit van een ontgrendeld toestel waar NOVA Chat
al op draait.
Thuispagina

Statusbalk

Snelkoppelingen

Statusbalk: Deze geeft alle pictogrammen weer, alsook de accustatus
en verbindingsgegevens. Het uitklappen van de statusbalk biedt opties
voor het instellen van de helderheid van het scherm, voor het
inschakelen van WiFi en andere Android-instellingen.
Thuispagina: Hier bevinden zich snelkoppelingen, widgets en andere
items om uw NOVA Chat aan uw wensen en behoeften aan te passen.
Snelkoppelingen: De NOVA Chat wordt geleverd met snelkoppelingen
naar NOVA Chat en de ingebouwde camera.
Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Galaxy voor
meer informatie. De gebruikershandleiding wordt op de cd-rom van de
NOVA Chat Editor meegeleverd.
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Geluidssterkte regelen

De volumeregeling bevindt zich aan de
bovenzijde van de NOVA Chat:
Als de linkerzijde indrukt,
zet u het geluid zachter, aan de
rechterzijde zet u het geluid harder.

Het volume kunt u ook regelen door het toevoegen van functietoetsen
aan een vocabulairepagina. Zie pagina’s 42-45 voor meer informatie.
Een versterker wordt meegeleverd om voor extra geluidsvolume te
zorgen. De versterker is voorzien van een eigen accu die opgeladen en
ingeschakeld moet worden om geluid te produceren.
De versterker maakt via Bluetooth verbinding met de NOVA Chat. Als
de verbinding tussen de versterker en de NOVA Chat uitvalt, wordt het
geluid alleen door de Samsung-speakers geproduceerd. In sommige
omgevingen kan dit echter onvoldoende zijn.
Om de NOVA Chat opnieuw met de versterker te verbinden, drukt u op
de Terug-knop aan de zijkant van het scherm en houdt u deze ingedrukt:
. Bij de vraag of de applicatie moet worden afgesloten, drukt u op
Ja om af te sluiten. Start daarna de NOVA Chat-software opnieuw op.
De verbinding met de versterker wordt opnieuw gemaakt.
Als de versterker geen verbinding maakt, controleer dan of de
versterker ingeschakeld is en voldoende opgeladen.
Op pagina 10 leest u hoe u de versterker kunt inschakelen.
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Chat-applicatie openen en sluiten
Om de NOVA Chat-applicatie vanaf de thuispagina te openen, kiest u
de NOVA Chat snelkoppeling (op het bureaublad).

Als de applicatie eenmaal draait, kunt u de applicatie minimaliseren
door het indrukken van de Thuispagina-knop
onderaan het scherm.
De thuispagina van Android wordt weergegeven.
Om de applicatie af te sluiten, drukt u op de Terug-knop en houdt u
deze ingedrukt.
Bevestig dit door Ja te kiezen.
Bij gebruik van de Aan/Uit-knop om de NOVA Chat uit te schakelen,
worden alle applicaties op het Android-toestel automatisch afgesloten.
Opmerking: De NOVA Chat levert de beste prestaties als apps die op
de achtergrond draaien gesloten worden.
Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Galaxy voor
meer informatie. De gebruikershandleiding wordt op de cd-rom van de
NOVA Chat Editor meegeleverd.
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NOVA Chat-scherm
Spreekbalk – geeft de tekst weer na het indrukken van toetsen
X-verwijdert woord bij eenmaal
aanraken en wist gehele weergave als
deze knop langer wordt vastgehouden.

Toets-modificator
Geeft aan dat de knop een koppeling
naar een nieuwe pagina maakt.
Vocabulairepagina. Hier verschijnen de pagina’s met afbeeldingen op
de toetsen. Het laden van nieuwe pagina’s wijzigt het uiterlijk van de
pagina.
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NOVA Chat-menu’s
De menu’s aan de onderkant van het Chat-venster bieden toegang tot de
instellingen van NOVA Chat, terug te gaan en geven de status van de
systeeminstellingen weer.

Terug Recente Apps Menu Anytime Apps
Thuispagina

Statusiconen

Terug – terug naar vorige pagina of vorig menu. Indien u Terug
indrukt en vasthoudt van Terug kunt u NOVA Chat-applicatie afsluiten.
Thuispagina – hiermee verlaat u de Chat-software en keert u terug
naar de thuispagina van de Android-software.
Recente apps – geeft alle recent gebruikte apps weer.
Scherm vastleggen – legt het huidige scherm vast en bewaart deze
opname in de /Root/Screen/Capture folder.
Menu – biedt de mogelijkheid om te bepalen welk vocabulaire
gebruikt kan worden, met welke opties.
Anytime Apps – snelkoppelingen naar apps die u altijd kunt
gebruiken, zoals kalender, memopad en een calculator.
Status van pictogrammen geeft de status van uw tablet
aan. Raak dit gebied aan om statusdetails weer te geven.
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Chat-menu’s
Na het kiezen van Menu verschijnen verschillende
menugroepen. Deze menu-opties kunnen verschillend zijn
en zijn afhankelijk van de instellingen van de Chatsoftware.

Schakel Bewerkmodus In of Uit
Hier vindt u de Instellingen
Hier vindt u de vocabulaires
Hier vindt u helpinformatie
Met Bewerkmodus Aan

Pagina-overzicht
Huidige pagina bewerken
Opmerking: De menu’s van de NOVA Chat Editor
worden bovenin het scherm getoond.
www.saltillo.com
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Installeren van de NOVA Chat Editor
De NOVA Chat Editor software kan op een Windowscomputer gebruikt worden. Hoewel het aanpassen van het
vocabulaire ook op de NOVA Chat kan worden
uitgevoerd, biedt de Editor software mogelijkheid de
vocabulaires aan te passen onafhankelijk van de NOVA
Chat.
Een kopie van het vocabulaire op een tweede computer is
altijd aan te bevelen als back-up van de NOVA Chat.

Instructies voor het installeren van de NOVA Chat
Editor
De NOVA Chat Editor installatie-cd bevat de NOVA
Chat-software en een synthesizer.









plaats de NOVA Chat Editor cd-rom in uw pc.
U ziet vervolgens een cd-installatiescherm van
Saltillo (dit kan enige tijd duren). Als dit niet het
geval is, gebruik dan de Windows Verkenner en
klik op setup.exe (het installatieprogramma).
bij de cd-installatie worden twee applicaties
geboden. NOVA Chat en een synthesizer voor
SAPI 5.1.
Als u een spraaksynthesizer met de NOVA Chat
software wilt gebruiken, dient u daarvoor een
geschikte geluidskaart te hebben.
Kies Installeren
Volg de aanwijzingen op het scherm tijdens de
installatieprocedure.
de cd is niet nodig om de applicatie uit te voeren.

Setup plaatst het NOVA Chat Editor-programma in uw
Programma-map en maakt op het bureaublad een
snelkoppeling naar het programma en de Import-map.
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Gebruik van de NOVA Chat Editor:


Klik op de snelkoppeling naar de NOVA Chat
Editor-software op het bureaublad van uw
computer.



(alleen de eerste keer) Klik op Help> Registratie.
Voer vervolgens het registratienummer in dat op
de omslag van de NOVA Chat-cd-rom staat.

NOVA Chat is nu gestart op uw computer en moet er zo
uitzien als de Chat-software op uw NOVA Chat. De
meeste instructies die nu volgen, gelden zowel voor de
Chat-software op uw NOVA Chat als de NOVA Chat
Editor-software op uw computer. Er is echter één
uitzondering en dat is de plaats van de menu’s. De menu’s
worden op de NOVA Chat onderaan het scherm getoond ,
de menu’s van de NOVA Chat Editor vindt u bovenaan het
scherm.
De bibliotheek van de NOVA Chat Editor bevat
dezelfde bestanden als de NOVA Chat.
Deze bestanden kunt openen door ze te selecteren. Ontdek
hoe pagina’s en toetsen zijn ingedeeld door het selecteren
van die toetsen. Toetsen met pijlen in de hoek worden
gebruikt om naar nieuwe pagina’s te navigeren.
U kunt de originele vocabulairebestanden niet wijzigen.
Als u een van deze bestanden als basis wilt gebruiken, kunt
u het bestand kopiëren door het selecteren van de
Bewerkmodus.
Een gebruikersvocabulaire kunt in de NOVA Chat Editor
aangemaken en daarna naar de NOVA Chat exporteren.
Kies Bibliotheek om bestanden in de NOVA Chat Editor
te verkennen. De map Mijn Bestanden bevat alle
aangepaste bestanden. De standaard meegeleverde Saltillobestanden worden bewaard in een afzonderlijke map.
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Verschillen tussen de NOVA Chat en
de Editor
Met de NOVA Chat Editor kunt u alles doen wat u ook op
de NOVA Chat kunt doen. Alleen de dialoogvensters zien
er iets anders uit en een aantal opties zijn speciaal voor pcgebruik aangepast.
De menu’s worden op de NOVA Chat onderaan het
scherm getoond en de menu’s van de NOVA Chat Editor
ziet u bovenaan het scherm.
Op de NOVA Chat wordt een aanraakscherm gebruikt om
bewerkingen uit te voeren en toegang tot de menu’s te
verkrijgen. In de NOVA Chat Editor worden de menu’s
geopend door met behulp van de rechtermuisknop op een
toets van het vocabulaire te klikken.
Oriëntatie – NOVA Chat biedt de mogelijkheid om de
NOVA Chat staand (verticaal) of liggend (horizontaal) te
gebruiken. Bij het programmeren met de NOVA Chat
Editor is het mogelijk om het scherm in dezelfde oriëntatie
te gebruiken. Om de oriëntatie te wijzigen of in te stellen,
kiest u Instellingen>Weergave.
De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn zowel
afkomstig van de NOVA Chat als de NOVA Chat Editor.
De menu’s werken in principe op dezelfde manier,
ongeacht de selectiewijze die gebruikt wordt – met een
muisklik op de pc of door het aanraken van het scherm van
de NOVA Chat.
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Aanpassen van de NOVA Chat
Als u een van de standaard meegeleverde vocabulaires als
uitgangspunt neemt, dient u eerst een kopie van dit bestand
maken.
De door Saltillo meegeleverde bestanden kunnen namelijk
niet worden aangepast of gewijzigd. Op deze manier
blijven deze bestanden in hun oorspronkelijke vorm
bewaard voor het geval ze later nodig zijn.
Deze bestanden kunnen op verschillende manieren worden
gekopieerd.

Kopie van bestaand vocabulairebestand maken:
 Open het gewenste bestand
 Kies Menu>Bewerkmodus
 kies Ja
 voer een naam in voor het bestand (bijv. Jan)
 kies Opslaan
of
 kies Menu>Bibliotheek
 kies het bestand om te kopiëren
 kies Dupliceren
 voer een naam in voor het bestand
 kies Opslaan
Als u de Nova Chat Editor gebruikt:
 Open het gewenste bestand
 kies Bibliotheek>Mijn
bestanden>Bestand>Dupliceren
 voer een naam in voor het bestand
 kies Opslaan
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Bewerkmodus inschakelen
Als u een vocabulaire (pagina’s, individuele
toetsen)wilt wijzigen, schakelt u eerst de
Bewerkmodus in:



selecteer menu
kies Bewerkmodus. De Bewerkmodus wordt
automatisch geactiveerd.

Als u de Nova Chat Editor gebruikt:


Kies Bewerkmodus in de menubalk

In de Bewerkmodus verschijnt er een tekst onderaan het
scherm die aangeeft dat de Bewerkmodus is geactiveerd.
Tevens is hier naam van het vocabulaire en de naam van
de pagina weergegeven.

Let op: Zorg dat u altijd werkt met een actuele kopie van
het vocabulaire voordat u dit bewerkt. Hoewel het
vocabulaire zowel op de NOVA chat of in de Editor
bewerkt kan worden, heeft de gebruiker in principe altijd
slechts één versie. Bij het kopiëren van een bestand van het
ene naar het andere platform wordt het bestaande bestand
overschreven. Om te vermijden dat u met twee of
meerdere versies werkt, kopieer altijd het gewijzigde
bestand naar het andere platform. Hiermee zorgt u ervoor
dat zowel de NOVA Chat als de Editor beide over dezelfde
actuele versie beschikken.
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Wijzigen van toetslabel/
spraakboodschap
Ongeacht de functie van een toets kunt altijd het label of
spraakboodschap bewerken. Ga naar Bewerkmodus (zie
paragraaf over Bewerkmodus inschakelen) en selecteer
vervolgens de te bewerken toets en houd deze ingedrukt
(rechts klikken als u de Editor gebruikt). Hiermee start u
de opties van het contextmenu. Kies de optie Toets
wijzigen. De toetseigenschappen worden getoond.
Nu kunt u het huidige toetslabel en/of de spraakboodschap
bewerken door andere tekst in te voeren. Druk op het
gewenste veld om het toetsenbord op te roepen.

Druk vervolgens op Opslaan.
Geen labels:
Als u alleen afbeeldingen wilt gebruiken en geen labels,
voer dan geen tekst in in het labelveld. In dat geval kunt de
afbeelding zodanig vergroten dat het hele vlak van de toets
wordt gevuld.


Druk op Menu

>Instellingen>Stijl>Vullen

Raadpleeg de volgende pagina’s voor het toewijzen van
afbeeldingen aan toetsen.
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Afbeelding aan een toets toevoegen of
wijzigen
Afbeeldingen kunnen alleen in de Bewerkmodus aan
toetsen toegevoegd of gewijzigd worden.



Druk op de te bewerken toets en houd deze
ingedrukt om te wijzigen (rechts klikken als u de
Editor gebruikt).
Kies de optie Toets wijzigen. De
toetseigenschappen worden getoond.

Kies Zoeken (op de NOVA Chat) of Zoeken/Bladeren (in
Editor) naar een afbeelding in de bibliotheek te zoeken.
Kies Importeren om een afbeelding toe te voegen die zich
niet in de beeldbibliotheek bevindt.
Als u Zoeken hebt geselecteerd verschijnt een lijst van
categorieën waaruit u een keuze kunt maken. U kunt er
ook voor kiezen om automatisch naar het label te zoeken
dat in de linkerbovenhoek van het veld verschijnt.
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Kies Zoeken om afbeeldingen via de labelnaam te zoeken.
Als u de gewenste afbeelding niet heeft kunnen vinden,
voer dan een nieuwe term in het tekstveld in en druk op de
Zoeken.

De zoekresultaten geven de afbeeldingen weer
waaruit gekozen kan worden. Kies de gewenste
afbeelding door deze te selecteren.

Kies Opslaan als afbeelding akkoord is.

U kunt afbeeldingen ook zoeken via Bladeren. Open
daartoe de categorie (aanraken) en veeg over het scherm
om alle afbeeldingen binnen die categorie te bekijken.
Selecteer de gewenste afbeelding en voeg deze aan de toets
door Opslaan te kiezen.
Als u de afbeelding die u nodig heeft niet vindt binnen de
beschikbare beeldbibliotheek, kunt u gebruik maken van
uw eigen digitale foto's, gescande afbeeldingen,
gedownloade afbeeldingen of zelfgemaakte symbolen, en
deze direct naar uw toets importeren.
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Afbeeldingen gebruiken die niet in de bibliotheek van
Chat-symbolen staan
Indien u de Editor-software gebruikt, moeten de
afbeeldingen die u wilt gebruiken op dezelfde computer
staan. Indien u direct naar de NOVA Chat importeert, moet
de afbeelding op de NOVA Chat zijn opgeslagen.




Kies Bewerkmodus
Wijzig de gewenste toets
kies Importeren

Blader door de afbeeldingen die u wilt gebruiken.
Selecteer de gewenste afbeelding.
Indien op de NOVA Chat werkt, kiest u Afbeeldingen
(indien opgenomen met behulp van de NOVA Chat) of
Downloaden (indien gekopieerd van een computer) en
vervolgens kiest u de gewenste afbeelding.

Indien u de NOVA Chat Editor gebruikt, zoekt u eerst de
locatie van afbeelding. Daarna selecteert u deze en kiest u
Openen.

www.saltillo.com

Pagina 29

Als u eenmaal de afbeelding die u wilt importeren hebt
geselecteerd, klikt u op OK en de afbeelding verschijnt op
de toets.

Kopiëren van afbeeldingen van en naar uw NOVA Chat
Indien u afbeeldingen van uw computer naar uw NOVA Chat (of
omgekeerd) wilt kopiëren, gaat u als volgt te werk:
 Sluit de NOVA Chat aan op uw computer met behulp van de
meegeleverde USB-kabel. Wacht tot de NOVA Chat de
verbinding met de pc heeft gemaakt.
 De NOVA Chat wordt als een externe schijf herkend. Maak een
map aan bijvoorbeeld met de naam Afbeeldingen. Kopieer de
afbeeldingen van de pc naar uw NOVA Chat of omgekeerd (als
u van uw pc naar uw NOVA Chat wilt kopiëren).
 Als de kopiëen zijn overgezet, verwijdert u de USB-kabel.
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Foto’s maken
Op de thuispagina drukt u op Camera

Richt uw cameralens op het voorwerp dat u wilt fotograferen en gebruik
uw scherm als zoeker.

Druk op de camera om een foto te maken.
Na het nemen van uw foto drukt u op de Image Viewer om de foto te
zien.
Opmerking: Meer informatie over het gebruik van de camera kunt u
terugvinden in de handleiding van de Galaxy. Deze handleiding bevindt
zich op de installatie-cd van de NOVA Chat Editor.

www.saltillo.com

Pagina 31

Verbergen van toetsen
Het zichtbaar maken van alle beschikbare toetsen in één keer kan voor
sommige gebruikers teveel informatie opleveren. In dat geval kan het
verbergen van toetsen praktisch en waardevol zijn. Het verbergen of
onzichtbaar maken van toetsen betekent niet dat deze toetsen
verdwenen zijn. De toetsen kunnen op ieder gewenst ogenblik weer
zichtbaar gemaakt en gebruikt worden. Het verbergen van toetsen kan
bijvoorbeeld heel handig zijn wanneer u het vocabulaire voor de eerste
keer aan de gebruiker laat zien. Het verbergen van enkele toetsen maakt
het gebruik van een vocabulaire in de beginfase veel gemakkelijker.



Ga naar Bewerkmodus om de toets te wijzigen in een
verborgen toets.
Het aanvinken van Zichtbaar maakt een toets in de
standaardmodus onzichtbaar. De toetsfunctie wordt ook
gedeactiveerd.

Voorbeeld van verborgen toetsen (onzichtbaar)
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Aanpassen van de stijl van een toets
De stijl van een toets kan alleen in de Bewerkmodus worden gewijzigd.
 Druk op een toets en houd deze vast om de Toetseigenschappen
te openen (rechts klikken als u de Editor gebruikt).
 Kies de optie Toets wijzigen.
 Druk op de Stijl tab. De stijleigenschappen van de toets worden
getoond.






Gebruik eenvoudig de keuzelijsten om de fontkleur,vlakkleur,
kaderkleur, font, grootte, vorm en kaderbreedte voor de
toets te selecteren.
Vink het Label bovenaan aan om de positie van het label aan
te geven.
Vink Vet, Cursief en Onderstreept aan om de labeltekst te
wijzigen.
U kunt een toets transparant maken om bijv. één afbeelding
over de gehele achtergrond weer te geven en waarin u bepaalde
delen van de afbeelding wilt laten spreken. In dat geval moeten
toetsen transparant zijn.

Opvulling met kleurverloop (intensiteit)
Deze functie voegt diepte toe aan een toets. Het kleurverloop van
pagina’s past u als volgt aan:
 druk op Menu >Instellingen>Stijl> Kleurverloop
U kunt deze functie aan- of uitvinken. Als de functie wordt aangevinkt,
kunt u ervoor kiezen om de kleurintensiteit te wijzigen. Een lagere
intensiteit geeft een knop meer achtergrondkleur. Om meer contrast te
verkrijgen tussen label/pictogram en achtergrondkleur vinkt u deze
optie aan.
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Stijl wijzigen van meerdere toetsen tegelijk
Het menu Dit forceren biedt de mogelijkheid om alle toetsen op een
pagina of alle toetsen van het gehele vocabulaire tegelijk te wijzigen.
Wijzigen van de stijl van alle toetsen op een pagina (NOVA Chat
instructie)
 de pagina die u wilt wijzigen dient geopend te zijn


druk (en houd vast) ergens op de pagina en kies Deze wijziging
forceren (toetsstijl)



kies de tab Pagina (bovenin)



kies nu de stijlopties die u wilt wijzigen



breng de gewenste wijziging aan



breng andere wijzigingen aan, indien nodig



kies Opslaan

Om de geforceerde stijl ongedaan te maken, vinkt u de stijloptie uit in
het menu Dit forceren.
Wijzigen van de stijl van alle toetsen van een vocabulaire:
 het vocabulaire dat u wilt wijzigen dient geopend te zijn


Druk (houd vast) op een toets ergens op een pagina binnen het
te wijzigen vocabulaire kiest u Dit forceren (toetsstijl)



kies de tab Vocabulaire (bovenin)



kies nu de stijlopties om te bewerken



breng de gewenste wijziging aan



breng andere wijzigingen aan, indien nodig



kies Opslaan

Om de geforceerde stijl ongedaan te maken, vinkt u de stijloptie uit in
het menu Dit forceren.
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Forceren stijlwijziging voor een bepaalde toets:
Deze optie wordt meestal gebruikt wanneer de stijl voor een hele pagina
of heel vocabulaire is ingesteld, maar u voor één bepaalde toets een
uitzondering wilt maken.


Om een toets te wijzigen drukt u op de gewenste toets (en houd
deze ingedrukt)



kies Dit forceren (toetsstijl)



kies de tab Toets



kies nu de stijlopties om te bewerken.



breng de gewenste wijziging aan



breng andere wijzigingen aan, indien nodig



kies Opslaan

Om de geforceerde stijl ongedaan te maken, vinkt u de stijloptie uit in
het menu Dit forceren.
Forceren van stijlopties in de Nova Chat Editor:
Om de stijl van een hele pagina in één keer’te forceren, kiest u Pagina
Wijzigen en de tab Dit forceren.
Om de stijl van alle pagina’s binnen een bepaald vocabulaire re
forceren, kiest u Pagina’s en Dit forceren. Kies nu de stijlopties om te
bewerken. Kies daarna Bewerken en breng de nodige wijzigen aan.
Daarna kiest u Gereed. Eventueel brengt u nog een andere wijziging aan
of kiest u OK.

Om de geforceerde stijl ongedaan te maken, vinkt u de
stijloptie uit op de tab Dit forceren.
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Aanpassen van toetsfuncties
Een toets kan een aantal verschillende functies hebben, zoals
bijvoorbeeld verschillende spreekfuncties. Een knop kan ook gebruikt
worden om een grammaticale uitgang aan een bestaand woord toe te
voegen. Toetsen kunnen ook worden gebruikt om de spreekbalk te
wissen of als backspace.
Wijzigen van toetsfuncties:


Druk op de toets en houd deze ingedrukt (rechts klikken als u de
Editor gebruikt).



Kies Bewerken. Het scherm met alle toetseigenschappen wordt
getoond.



Druk op de tab Functies

In de functielijst vindt u een lijst van functie die u kunt toevoegen.
Om een functie uit de functielijst van een toets te verwijderen, selecteert
u de Functie en daarna Verwijderen.
Afhankelijk van de functie die u hebt gekozen, kan de functie meteen
toegevoegd worden toegevoegd aan de lijst van functies voor die toets.
Soms zijn echter ook nog aanvullende stappen nodig.
Als u een Link-functie kiest, zoals Navigeren of Navigeren 1 Selectie,
wordt u gevraagd de pagina te kiezen waarnaar de toets moet verwijzen.
Als u bijvoorbeeld een audio-opname wilt afspelen, wordt een venster
getoond voor het opnemen van een spraakboodschap.
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Toetsfuncties
Naam van de toets

Geen actie
Tekst in Spreekbalk

Datum/Tijd in
Spreekbalk
Backspace-toets
Accustatus
Navigeren 1
Selectie annuleren
Caps modificator
Alle modificatoren
wissen
Weergave wissen
Laatste woord
wissen
Ctrl modificator
Grammatica-functie
Helpsignaal
Spreekbalk laden
Navigeren
Navigeer terug
Naar Thuispagina
navigeren
Num modificator
Android-applicatie
openen
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Omschrijving

Er wordt geen actie uitgevoerd.
De tekst die onder de toets is opgeslagen
wordt weergegeven in de Spreekbalk (maar
niet uitgesproken)
Datum en tijd wordt in de Spreekbalk
weergegeven
Verwijdert laatste teken in de Spreekbalk
Geeft de actuele accustatus weer in de
Spreekbalk.
Annuleert functie Navigeren 1 Selectie.
Caps modificator activeert de CAPS LOCK
functie in de Toetssets
Deze functie wist alle shift, caps, ctrl of num
lock modificatoren
Wist alle tekst in de Spreekbalk (SB).
Wist laatste woord in de Spreekbalk (SB).
Ctrl modificator activeert de Ctrl functie in de
Toetssets
Voegt aan een woord de gewenste uitgang toe:
bijvoorbeeld goed+e, vind+t.
Activeert een geluid waarmee u om aandacht
kunt vragen.
Haalt een tekstbestand op en geeft dit weer in
de Spreekbalk.
Linkt naar een volgende pagina.
Linkt naar een vorige pagina.
Linkt naar de eerste pagina van een
vocabulaire (Thuis Pagina).
Num modificator activeert de Num lock
functie in de Toetssets
Met deze functie kunt u vanaf een
vocabulairepagina een Android-applicatie
openen. Deze functie is niet beschikbaar
indien de Kioskmodus is gekozen
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Audio afspelen

Audio opnemen

Herhaal laatst
gesproken
boodschap
Spreekbalk opslaan
Spreekbalk (SB) tekst kopiëren
Spreekbalk - aan
einde plakken
Spreekbalk - tekst
delen
Profiel selecteren
Shift modificator
Spreken
Alleen label
uitspreken
Spreek laatste uit
Alleen
spraakboodschap
uitspreken
Spraakboodschap
Statische
Tekenvoorspelling

Statische
www.saltillo.com

Speelt audiobestanden af. Dit kunnen
spraakopnames zijn van iemand of andere
opgenomen geluiden
Neemt audiobestanden op. Dit kunnen
opnames zijn van iemand die spreekt, of
andere geluiden.
Herhaalt de laatst gesproken boodschap.

Slaat de tekst in de spreekbalk op als
tekstbestand.
Deze functie kopieert alle tekst in de
spreekbalk en het klembord.
Plaatst tekst van het klembord aan het einde
van de spreekbalk.
Deze functie kopieert alle tekst in de
spreekbalk naar een door de gebruiker
gekozen sociaal netwerk.
Wijzigt instellingen en past deze aan de als
profielen opgeslagen instellingen aan
De Shift modificator activeert de shift-functie
in de toetssets.
Spreekt uit wat in de spreekbalk wordt
weergegeven.
Spreekt labeltekst uit.
Herhaalt de laatst gesproken tekst.
Spreekt de spraakboodschap uit maar geeft
deze niet weer in de spreekbalk.
Geeft de tekst weer in de spreekbalk en
spreekt de boodschap uit.
Toont het meest waarschijnlijke teken dat kan
volgen op het laatste teken dat in de
spreekbalk wordt weergegeven. De
voorspelling maakt gebruik van een
woordfrequentielijst gesproken Nederlands.
De volgorde van de voorspelling kan worden
aangepast
Toont het meest waarschijnlijke woord dat
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Woordvoorspelling

Stoppen
Tekst onder toets
opslaan
Geluid Aan/Uit

Navigeren 1
Selectie

Navigeren 1
Selectie
Uitzondering

Zachter
Harder

kan volgen op het laatste woord dat in de
spreekbalk wordt weergegeven. De
voorspelling maakt gebruik een woordenlijst
gesproken Nederlands. De volgorde van de
voorspelling kan worden aangepast.
Stopt het afspelen van een spraak- of
audiobestand
Slaat de tekst op die in de spreekbalk wordt
weergegeven onder een te kiezen toets
Als de NOVA Chat een lange
spraakboodschap uitspreekt, wordt de geluid
van de spraakuitvoer gestopt. Als deze functie
opnieuw wordt geactiveerd wordt de tekst
weer opnieuw hoorbaar.
Linkt tijdelijk naar een vooraf gedefinieerde
pagina. Als op de gelinkte pagina een toets
wordt geactiveerd, wordt de spraakboodschap
(en eventuele ander functies) uitgevoerd. Na
deze ene selectie keert het systeem
automatisch weer terug naar de vorige pagina
Met Navigeren 1 Selectie linkt u naar een
bepaalde pagina. Na de selectie van een toets
keert het systeem automatisch terug naar de
vorige pagina. De functie Navigeren1 Selectie
Uitzondering kunt u toekennen aan een
individuele toets en zorgt ervoor dat u na
selectie van deze toets op de pagina blijft en
niet automatisch terugkeert
Geluid zachter
Geluid harder

Als u geen bewerking wilt uitvoeren, dient u alle functies van een toets
te verwijderen.
Modificator op linktoetsen:
Linktoetsen zijn herkenbaar aan de modificator in de rechter bovenhoek
van een toets die aangeeft dat deze toets naar een andere pagina
verwijst.Deze optie kan worden uitgeschakeld. U kunt ook de grootte
wijzigen.
Wijzigen van de toetsmodificator:
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druk op Menu

>Instellingen>Stijl>Modificatorgrootte

Hier kunt u de modificator volledig verbergen of de grootte ervan
wijzigen.
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Dezelfde toets op meerdere plaatsen gebruiken
Als u een toets hebt aangemaakt, kan deze op meerdere pagina’s
tegelijk worden gebruikt.
 Begin door het inschakelen van de Bewerkmodus
 Kies op de pagina een lege locatie
 Kies Toets uit Bibliotheek Toevoegen
 Kies de pagina waarop de toets zich bevindt
 Kies de toets die u wilt gebruiken
Toetsen kopiëren en plakken
U kunt toetsen kopiëren en op andere locaties plakken.
 Druk op de toets en houd deze ingedrukt om te kopiëren
 Kies Kopiëren
 Druk op de gewenste positie en houd deze ingedrukt om de
knop te plakken
 Kies Plakken
Hiermee wordt een kopie van dezelfde knop aangemaakt.
Dezelfde toets kopiëren en gebruiken
Indien u dezelfde toets op meerdere plaatsen wilt gebruiken, gaat u als
volgt te werk:
 Druk op de toets die u wilt gebruiken en houd deze ingedrukt
 Kies Kopiëren
 Druk op een nieuwe locatie en houd deze ingedrukt
 Kies Dezelfde toets gebruiken
Het verschil tussen een gekopieerde toets en het gebruik van dezelfde
toets wordt duidelijk wanneer beide toetsen worden gewijzigd. Als u
een kopie van een toets wijzigt, wijzigt u alleen de kopie. Als u een
toets wijzigt die meermaals is gebruikt, wijzigt u alle exemplaren van
de betreffende toets.
Kopiëren en plakken van de toetsstijl
Bepaalde eigenschappen van een toets (kleur, font enz.) kunt u naar een
andere toets kopiëren:
 Druk op de toets en houd deze vast. Kies Toetsstijl kopiëren
 Druk op de nieuwe locatie en houd deze vast. Kies Toetsstijl
plakken
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Prioriteit toekennen aan toetsen
Toetsen kunnen worden gerangschikt op basis van hun positie op een
pagina of hun grootte. Dit kunt u doen Bewerkmodus.
Toetsen anders rangschikken:
Toetsen kunnen snel en eenvoudig op een pagina opnieuw worden
gerangschikt door ze te “slepen ” naar een andere locatie (drag & drop).
Op deze manier is het ook mogelijk de positie twee toetsen tegelijkertijd
te verwisselen. Daatoe sleept u de eerste toets over de tweede toets.
Laat vervolgens de toets los. De positie van beide toetsen is dan
verwisseld.
De grootte van een toets wijzigen:
Een toets kan geaccentueerd worden door deze groter te maken dan de
andere toetsen op een pagina.
De grootte van een toets kan aangepast worden in de hoogte- of
breedterichting. Een grotere toets zal in de meeste gevallen andere
toetsen overlappen en deze ten dele of helemaal onzichtbaar maken. In
dat geval dient u alle toetsen opnieuw te rangschikken. Als de toets zich
bijvoorbeeld in de rechter benedenhoek bevindt of de onderste rij, kunt
u deze naar links of naar boven verplaatsen om meer ruimte te creëren.






Schakel daartoe eerst de Bewerkmodus in. Druk op de te
bewerken toets en houd deze vast om de grootte te wijzigen.
Kies Toetsgrootte wijzigen
Kies het gewenste aantal cellen in (verticaal en horizontaal) om
de grootte van de toets te bepalen.
Kies Opslaan
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Nieuwe pagina aanmaken
Pagina’s kunnen beschouwd worden als vocabulaireniveaus die aan
elkaar gekoppeld worden om een specifiek NOVA Chat vocabulaire
samen te stellen. Er zijn verschillende opties om een pagina aan te
maken.
Nieuwe pagina voor het eerst aanmaken:
 Schakel de Bewerkmodus in
 Kies Menu
en Pagina’s
 Kies Menu
en Nieuwe Pagina
 Geef de pagina een naam
 Selecteer het aantal rijen en kolommen die u wilt gebruiken
U zult misschien door het scherm moeten scrollen om de resterende
opties zichtbaar te maken. De volgende opties zijn beschikbaar als u
Pagina bewerken kiest (in de NOVA Chat Editor).
 De achtergrondkleur van de pagina kan worden gewijzigd.
 Ook een afbeelding kan als achtergrond worden gebruikt.
 De afbeelding kan worden gecentreerd of gespreid worden om
de pagina te vullen. De hoogte-/breedteverhouding wordt niet
gecompenseerd bij het spreiden. Het is dus mogelijk dat een
pagina niet helemaal gevuld kan worden, afhankelijk van de
grootte.
Nadat u op Opslaan heeft gedrukt, wordt een lege pagina in uw
vocabulaire aangemaakt waarop u de toetsen kunt plaatsen.
Kopie van een bestaande pagina aanmaken:
 Schakel de Bewerkmodus in
 Kies Menu enPagina’s en selecteer daarna de pagina die u wilt
dupliceren (rechts klikken op de pagina in de Editor)
 Kies Dupliceren
 Geef de pagina een unieke naam en kies daarna Opslaan
Nieuwe pagina creëren met een sjabloon:
 Schakel de Bewerkmodus in
 Kies Menu>Pagina’s>Menu> Nieuwe pagina van Sjabloon
 Kies een sjabloon en kies daarna OK
 Geef de pagina een naam en kies Opslaan
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Kopiëren van een pagina uit een ander vocabulaire






Schakel de Bewerkmodus in
Kies Menu>Pagina’s>Menu>Importeren
Kies de gewenste pagina/’s in het vocabulaire
Vink desbetreffende pagina/’s aan en kies Importeren
Maak een toetsaan om een koppeling naar de nieuwe pagina’s
te maken.

Ander toetsenbord kiezen:
NOVA Chat beschikt over een aantal standaard toetsenborden.
ChatPower-bestanden bijvoorbeeld, bieden een ABC- en een
QWERTY-optie, Multichat 15 biedt een toetsenbordoptie voor degenen
die een afdekplaat gebruiken. Als u een ander toetsenbord wilt
gebruiken, gaat u als volgt te werk:
 Maak een toets aan met een koppeling naar het nieuwe
toetsenbord.
 Druk op de tab Functies
 Druk op de bestaande navigatiefunctie en houd deze ingedrukt
(selecteren als u de Editor gebruikt) en kies Instellen. Als er
nog geen navigatiefunctie is gekozen, kies deze dan in het
keuzemenu.
 Kies het gewenste toetsenbord in de lijst.

 kies OK
De gekozen toets linkt nu naar het nieuwe toetsenbord.
Als het gewenste toetsenbord niet in het vocabulairelijst staat, kunt u
een toetsenbord uit de sjabloonopties kiezen.
Als het toetsenbord dat u wilt gebruiken niet voorkomt in uw paginalijst
of in de sjabloonopties, kopieer dan de pagina naar uw eigen paginalijst
zoals hierboven beschreven (Kopiëren van een pagina uit een ander
vocabulaire)
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Spraak
Alle Nederlandstalige NOVA Chats zijn voorzien van een Acapela
spraaksynthesizer. De synthesizer kan worden gebruikt om losse tekens,
woorden of zinnen uit te spreken. U kunt precies aangeven wat en
wanneer u wilt spreken. Het Spraakmenu kan worden benaderd door:
 Kies Menu
 Kies Spraakuitvoer
In het menu Spraakuitvoer kunt stemmen kiezen en eigenschappen
instellen zoals toonhoogte en spreeksnelheid.
De beschikbare stemmen zijn:
Femke = volwassen vrouwenstem
Jeroen= volwassen mannenstem
Max = volwassen mannenstem
Sofie = volwassen vrouwenstem
Met behulp van Test kunt u een voorbeeld van elke geselecteerde stem
afspelen.
Als u de NOVA Chat Editor gebruikt, heeft u geen toegang tot deze
synthesizer-stemmen. De SAPI-stemmen worden op de installatie-cdrom meegeleverd voor gebruik op de computer. U dient deze te
selecteren met behulp van het Spraak-keuzemenu.
Soms spreekt de synthesizer een woord verkeerd uit. U kunt de
uitspraak corrigeren en toevoegen aan een uitspraakwoordenlijst.
De Chat Editor maakt gebruik van een andere spraaksynthesizer dan de
NOVA Chat. De uitspraak van de twee stemmen is dus verschillend.
Wijzigingen in de uitspraak met behulp van de Editor hebben geen
invloed op de NOVA Chat.
Raadpleeg de website van Saltillo voor informatie over andere
synthesizers.
Toevoegen van een woord aan de uitspraakwoordenlijst toe te
voegen:
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druk op Menu en Instellingen
kies Spraakuitvoer, Stem en Uitspraak
druk op Menu en Nieuw
voer het woord in het veld Uitspraak in
voer de (quasi-)fonetische spelling van het woord in het veld
Uitspreken als in
 controleer de uitspraak door Spreek uit in te drukken
 kies Opslaan als de uitspraak juist is
Om een woord in de woordenlijst te bewerken, drukt u op het woord en
houdt u dit vast. Daarna kiest u de gewenste optie.
U kunt de NOVA Chat configureren om na elk teken, woord,
uitdrukking of zin (of een combinatie van deze instellingen) te spreken.
De spraakinstellingen worden geconfigureerd door de desbetreffende
opties (teken, woord en zin) aan te vinken.
Als u bij voorkeur spraakboodschappen zonder onmiddellijke
spraakuitvoer voorbereidt, vink dan alle opties uit en spreek de
boodschap uit door het aanraken van de spreekbalk of door het kiezen
van een toets met een spreekfunctie. Op deze manier hebt u controle
over het moment wanneer de boodschap uitgesproken wordt.

Automatisch wissen:
Als deze optie aan staat, wordt de spreekbalk automatisch gewist nadat
een zin of spraakboodschap is uitgesproken en de volgende tekst wordt
gekozen.
Spraak Aan/Uit:
Dit is de globale instelling voor het in- en uitschakelen van de
spraakfunctie.
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Toegankelijkheidsopties
Sommige gebruikers van de NOVA Chat hebben wellicht problemen
met het op een betrouwbare manier kiezen van een bepaalde toets,
bijvoorbeeld als gevolg van een tremor of een onvoldoende fijne
motoriek. Om deze gebruikers te ondersteunen hebben zijn
verschillende methodes beschikbaar om de invoer van gebruikers te
“filteren”.
Er zijn vier opties beschikbaar voor het configureren van het
aanraakscherm: selecteren na aanraken, selecteren na loslaten,
acceptatietijd en vrijgavetijd.
 Activeren na loslaten: deze functie maakt het mogelijk het scherm
overal aan te raken en met uw vinger (of stylus) te slepen totdat u
de toets heeft bereikt die u wilt kiezen. Bij het loslaten van de toets
wordt deze geselecteerd. Als deze modus uitstaat, wordt de toets
geselecteerd op het moment dat u het scherm aanraakt.
 Acceptatietijd: een toets wordt pas geselecteerd als uw vinger de
knop voor een bepaalde tijd heeft aangeraakt. U kunt de
acceptatietijd instellen variërend van 0,5 t/m 1,5 seconden.
 Vrijgavetijd: hiermee voorkomt u dat u een toets per abuis twee
keer selecteert. Na een selectie kan een andere toets pas geactiveerd
worden zodra de ingestelde vrijgavetijd afgelopen is.
Wijzigen van de opties voor de invoer:
 druk op Menu
en Instellingen
 kies Invoer en Timing
 kies Acceptatietijd of Vrijgavetijd
als u beide opties aanvinkt (activeert), kiest u in het vervolgmenu de
gewenste tijdsduur.
Activeren na loslaten wordt automatisch ingeschakeld indien u uw
vinger over het scherm sleept of een toets langer ingedrukt houdt. Deze
optie wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u daarna een toets
slechts kort aanraakt.
Pieptoon na indrukken van een toets:
Een auditieve terugkoppeling (piepje) kunt u als volgt instellen:
 druk op Menu
en Instellingen
 kies Invoer en schakel het piepje in of uit.
Opmerking: Zie auditieve en haptische feedback voor meer opties.
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Oriëntatie wijzigen door te kantelen
De Android-technologie voorziet in de mogelijkheid de oriëntatie van
de schermweergave te veranderen wanneer de NOVA Chat wordt
gekanteld of gedraaid. Dit kan handig zijn, maar is soms ook
ongewenst. Saltillo heeft deze techniek gebruikt voor bepaalde functies
waar gebruikers baat bij kunnen hebben.
Soms is spraakuitvoer niet gewenst maar is communicatie wel
nodig.Bijvoorbeeld in een bibliotheek, bioscoop, kerk of concertzaal.
kerkbezoeken of bezoeken aan een bibliotheek. De kanteloptie die de
Android-technologie biedt, hebben we gebruikt om een extra optie aan
de spreekbalk toe te voegen. Bij gebruik hiervan krijgt de
communicatiepartner een uitvergrote versie van de tekst te zien. Dit kan
nuttig zijn in een omgeving waar stilte is gewenst of in een zeer
lawaaierige omgeving.
Om de kantelopties in te stellen:
 druk op Menu
en Instellingen
 kies Invoer en Kantelen
De opties zijn:
Uitvergroten en Spreken = bij het kantelen van de NOVA Chat wordt
de tekst van de spreekbalk uitvergroot en op gehele scherm
weergegeven en uitgesproken.
Alleen Uitvergroten = bij het kantelen van de NOVA Chat wordt de
tekst van de spreekbalk vergroot maar niet uitgesproken.
Oriëntatie Automatisch Wijzigen = de oriëntatie van het scherm
verandert bij het kantelen van de NOVA Chat.
Geen actie = de richting (oriëntatie) van het weergavescherm wordt
vergrendeld.
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Spreekbalk (SB)
In de spreekbalk wordt de tekst weergegeven die u met NOVA Chat
hebt ingevoerd. De grootte van de tekst die in het venster wordt
weergegeven kan worden gewijzigd, evenals het aantal tekstregels.
Wanneer u de spreekbalk aanraakt wordt de gehele tekst in de
spreekbalk uitgesproken.
Het laatste woord kan gewist worden door X aan te raken. Als u de X
langer vasthoudt wordt de gehele spreekbalk gewist.
Als u de spreekbalk aanraakt en vasthoudt verschijnt een menu met
opties waarmee de tekst met andere applicaties gedeeld kan worden.

Wijzigen van de instellingen van de spreekbalk:
 druk op Menu >Instellingen>Invoer
de opties zijn:
Raak aan om te spreken = schakelt de optie voor de spreekbalk in of
uit
Raak aan om uit te vergroten = schakelt de optie voor de
uitvergroting van de spreekbalk in of uit
Menu aan = schakelt de optie voor het contextmenu van de spreekbalk
in of uit. Het contextmenu biedt opties om teksten met verschillende
applicaties te delen.
Wissen spreekbalk inschakelen (X) = deze optie verbergt of toont de
X helemaal rechts op de spreekbalk. De X verwijdert het laatste woord
wanneer de gebruiker de X aanraakt. Wanneer de X wordt aangeraakt
en vastgehouden wordt de gehele inhoud van de spreekbalk gewist.
Wijzigen van de stijlopties van de weergavebalk (SB):
 druk op Menu
>Instellingen>Stijl
Hier vindt u opties om font, het aantal rijen, de achtergrond en de kleur
van de font te wijzigen.
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Scannen
Als alternatief voor het direct selecteren van een toets op het scherm
biedt de NOVA Chat de mogelijkheid met één of twee schakelaars te
scannen. Opties voor het aanpassen van de scanwijze zijn in het menu te
vinden: Menu>Instellingen>Invoer>Scannen.
Scaninstellingen

Omschrijving

Scannen activeren

Schakelt scannen In of Uit

Schakelaars

Bepaalt de selectiemethode (1
schakelaar, 2 schakelaars) en opties
voor Autoscan.

Auditieve prompts

Bepaalt de uitvoer van het geluid
(oortelefoon of luidsprekers), het
prompttype en de geluidssterkte
van de oortelefoon en de stem.

Patronen

Definieert het scanpatroon, en
bepaalt of de spreekbalk wordt
gescand en of lege toetsen worden
overgeslagen.

ScanTiming

Bepaalt de scansnelheid, het aantal
herscans
en
de
activeringsvertraging.

Andere

Definieert de
scancursor.

kleur

van

de

Configuratie van schakelaars:
Als één of twee externe schakelaars benodigd worden om toetsen te
selecteren sluit u de schakelaar(s) aan op de aansluiting voor schakelaar
A of schakelaar B aan de zijkant van de versterker. Een andere optie is
om het scherm van de NOVA Chat als schakelaar te gebruiken (zie
hieronder). Om de schakelaar(s) te configureren gaat u als volgt te
werk. Kies:


Menu>Instellingen>Invoer>Scannen>Scannen activeren



Kies Schakelaars> Schakelaarconfiguratie
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Kies de gewenste schakelaarconfiguratie. Hier kunt u eveneens
kiezen om het systeem automatisch of stapsgewijs te laten
scannen. Bij stapsgewijs scannen moet de schakelaar telkens
geactiveerd worden om naar de volgende positie te gaan. Kies
de gewenste instelling van Autoscan: Aan of Uit.
Kies Terug voor andere scaninstellingen.

Scanpatronen:
 Kies een Scanmodus door het selecteren van
Menu>Instellingen>Invoer> Scannen>Patronens>Modus en
kies de gewenste optie:
o

Lineair
Het stapsgewijs van links naar rechts scannen van
toetsen door alle rijen.

o

Rij/Kolom-scannen
De scan accentueert elke rij van toetsen, begint op de
bovenste rij en scant naar beneden. Als de rij met de
toets die u wilt kiezen geaccentueerd wordt, kunt u uw
schakelaar activeren. De scan accentueert de
afzonderlijke kolommen in elke rij die u selecteert en
beweegt van links naar rechts over het scherm. Als de
rij met de toets die u wilt kiezen geaccentueerd wordt,
kunt u uw schakelaar activeren.



Spreekbalk scannen – als dit is aangevinkt, wordt de
spreekbalk gescand. Indien deze optie uitgevinkt is, gebeurt dit
niet. Na het selecteren van de spreekbalk wordt alle tekst
uitgesproken.



Lege cellen overslaan – deze functie slaat een cel over die
geen toets bevatt of een spreekfunctie zonder tekst.

Scan Timing
De Acceptatietijd en Vrijgavetijd worden ingesteld via het
Menu>Instellingen>Invoer>Timing. De scansnelheid en andere
timinginstellingenen die specifiek met het scannen verband houden,
kunnen worden teruggevonden in Menu>Instellingen>Invoer>Scan
timing.
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Scansnelheid – Dit is de tijd die uw NOVA Chat nodig heeft
om van de ene toets, rij of kolom naar de andere te gaan tijdens
het scannen. De standaard scansnelheid bedraagt één seconde.
Dit betekent dat het 1 seconde duurt vanaf het moment dat een
toets wordt geaccentueerd tot de volgende toets wordt
geaccentueerd.



Aantal herscans – Met deze instelling bepaalt u het aantal
keren dat uw NOVA Chat de pagina automatisch scant. Dit is
standaard drie keer. Daarna stopt de scan totdat een schakelaar
opnieuw wordt geactiveerd.



Activeringsvertraging – Met deze functie kunt uw keuze
annuleren als u een toets heeft geselecteerd. De hier gekozen
waarde is automatisch dezelfde als de gekozen scansnelheid.
Bijvoorbeeld: De scansnelheid ingesteld is op 1 seconde. U
scant en selecteert een toets maar u realiseert zich plotseling dat
u de verkeerde toets hebt gekozen. De activeringsvertraging
geeft u 1 seconde de tijd uw schakelaar opnieuw te activeren en
de selectie ongedaan te maken. Vervolgens kunt naar een
andere toets scannen.
Andere:
Andere opties omvatten o.a. de kleur van de cursor.


Kleur van de cursor –De Scan Cursor accentueert de
scanpositie. De cursor voorziet de toets standaard van een rode
kleur maar kan worden gewijzigd door het kiezen van een
andere kleur uit het kleurenpalet.

Auditieve prompts
 Auditieve prompts activeren - Het scannen met auditieve
prompts markeert met auditieve informatie waar de scan zich
op dat moment bevindt. Om een spraakboodschap te selecteren
activeert u de schakelaar nog een keer nadat u de prompt hebt
gehoord.


Audio-uitvoer - U hoort de prompts door de luidspreker van de
NOVA Chat. U kunt ook een oortelefoon aansluiten op de
zijkant van de versterkerbehuizing. Hierdoor kunt u alleen de
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prompts horen, niemand anders. Anderen kunnen dat niet. Als u
een oortelefoon gebruikt, kies dan de optie Oortelefoon.


Geluidssterkte van oortelefoon – Bepaalt de geluidssterkte
van de prompt wanneer een oortelefoon wordt gebruikt.



Scanpiepje – De scanpiep is het geluid dat u hoort als u een
knop indrukt om te scannen.



Toetsprompt – Deze optie bepaalt of het label of de
spraakboodschap als toetsprompt wordt uitgesproken.



Steminstellingen – Kies een stem voor de auditieve prompts.
Soms kan het handig zijn om een andere stem voor de prompts
te kiezen dan de stem die het systeem gebruikt om
spraakboodschappen uit te spreken.

Rijprompts
Rijprompts kunnen belangrijk zijn voor een scanner, vooral bij visuele
beperkingen. Een rijprompt wordt standaard als Rij 1 of als Rij 2
uitgesproken. Om een rij een specifieke prompt te geven:


Schakel Bewerkmodus in



Op de gwenste pagina van het vocabulaire drukt u op de rij en
houdt u deze vast



kies Rijprompt bewerken in het keuzemenu.



voeg de gewenste prompt toe aan die rij

Gebruik van het aanraakscherm om te scannen
Soms kan een gebruiker de toetsen op het scherm niet individueel
selecteren. Het aanraakscherm kan dan gebruikt worden om te scannen.
De gebruiker kan het gehele scherm gebruiken als ‘schakelaar’en door
het aanraken van het scherm (waar dan ook) de scan besturen.
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Instellen van het aanraakscherm om te scannen:
Kies Menu>Instellingen>Invoer>Scannen>Scannen activeren
 Kies Schakelaar>Schakelaarconfiguratie
 Kies Alleen Aanraakscherm
 Stel andere instellingen naar behoefte in.

Let op: Het toetsenbord is toegankelijk via directe selectie, ongeacht
of scannen in- of uitgeschakeld is, zolang de optie Gebruik scherm als
schakelaar niet is aangevinkt in het Schakelaar-menu.
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Tekstopties
(De functies voor het voluit schrijven van afkortingen en voor woordvoorspelling zijn
alleen beschikbaar als optie op de NOVA Chat).

Het voluit herschrijven van afkortingen, woordvoorspelling en
automatische hoofdletters bieden extra ondersteuning bij het (sneller)
schrijven.
Afkortingen kunnen worden gebruikt in plaats van hele woorden.
Enkele afkortingen worden standaard meegeleverd.
Om de bestaande bibliotheek van afkortingen te raadplegen:
 druk op Menu
>Instellingen>Afkortingen
Om een bestaande ingang te wijzigen:
 druk op de ingang en houd deze ingedrukt
 kies Bewerken en breng gewenste wijzigingen aan
 kies Opslaan
Om een bestaande ingang te verwijderen:
 druk op de ingang en houd deze ingedrukt
 kies Verwijderen en Bevestigen
om een nieuwe ingang toe te voegen:
 druk op Menu >Nieuw
 voer de te gebruiken afkorting in
 voer de tekst in die moet worden weergegeven of uitgesproken
 kies Opslaan
Om de afkorting te gebruiken, opent u de toetsenbordpagina en voert u
de afkorting in, gevolgd door een punt (.). De afkorting wordt dan
automatisch voluit herschreven.
Woordvoorspelling
NOVA Chat maakt gebruikt van een woordenlijst met statische
woordvoorspelling. Een Nederlandse woordenlijst is leverbaar.
Woordvoorspelling in- of uitschakelen en de juiste woordenlijst
kiezen:
 druk op Menu >Instellingen>Tekst>Voorspelling
Automatische hoofdletters
Automatische hoofdletters inschakelen:
 druk op Menu >Instellingen>Tekst>Automatische
Hoofdletters
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Menu’s vergrendelen
Als u de toegang tot bepaalde besturingen in menu’s voor de gebruiker
wilt blokkeren, kunt u dit op verschillende manieren doen.
Vergrendelen van instellingen van de NOVA Chat maar toegang tot
Android- en andere applicaties toe te staan:
 druk op Menu
>Instellingen>Menu Vergrendelen en vink
Menu vergrendelen aan
 Voer een wachtwoord in en sla dit op
 Kies Menu
en daarna Vergrendelen
De toegang tot de instellingen van NOVA Chat is vergrendeld
Ontgrendelen van de NOVA Chat menu’s:
 druk op Menu
en daarna op Ontgrendelen
 voer het juiste wachtwoord in en druk op OK
Opmerking: Als u het wachtwoord bent vergeten, gebruikt u BOSCO
om het bestaande wachtwoord te overschrijven.

Toegang tot Android en andere applicaties
verbergen
Niet altijd is toegang tot het Android-besturingssysteem of andere
applicaties gewenst. In het volgende wordt beschreven hoe u De NOVA
Chat kunt instellen als “gesloten” systeem (beperkt tot de
communicatiesoftware) en weer kunt “openen” zodat de gebruiker
toegang heeft genomen tot Android en overige applicaties.
Instellen van de NOVA Chat als “gesloten” systeem:
 Ga naar Menu>Instellingen>Systeem>Kioskmodus en vink
de optie aan
 Kies Terug
om het menu te verlaten
 Druk op de aan-/uitschakelaar aan de zijkant van de NOVA
Chat en houdt deze ingedrukt
 Kies Ja om de NOVA Chat uit te schakelen
 Schakel de NOVA Chat weer in
De NOVA Chat start nu op als “gesloten” systeem.
Let op: U kunt nu nog steeds alle Android-applicaties via de menuopties benaderen. Kies Menu>Instellingen>Systeem>Kioskmodus
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Als u deze menu-optie wilt verbergen, vergrendelt u de menu’s zoals
hierboven beschreven.
Openen van de NOVA Chat
Om toegang tot het Android-besturingssysteem en andere applicaties te
herstellen volgt u de volgende stappen:
 druk op Menu
en daarna op Ontgrendelen
 voer het juiste wachtwoord in en druk op OK
 Kies Menu>Instellingen>Systeem>Kioskmodus
 Daarna Kioskmodus uitvinken
NOVA Chat moet nu weer een “open” systeem zijn.
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Profielen
Profielen leggen de huidige instellingen van het systeem vast die op
een later tijdstip geactiveerd kunnen worden. Verschillende profielen
kunnen worden opgeslagen.
Een profiel kan als functie opgeslagen worden onder een toets zodat de
gebruiker zelf een voorkeursinstelling kan kiezen en activeren.
Instellingen hoeven dus niet telkens in het menu veranderd te worden
maar kunnen als profiel opgeslagen worden en via een toets in het
vocabulaire geactiveerd worden.
Aanmaken van een nieuw Profiel:
 Kies Menu>Instellingen>Profielen>Nieuw
 geef uw profiel een naam, bijv. middaginstellingen
 breng vervolgens alle wijzigingen aan in de instellingen van dit
profiel, waaronder vocabulaire, taal e.d.
 kies Menu>Instellingen>Profielen>Opslaan
 kies uw nieuwe profiel, d.w.z. middaginstellingen
Uw nieuwe profiel is nu aangemaakt waarin de huidige instellingen zijn
vastgelegd. met alle huidige instellingen. Om een nieuw profiel aan te
maken, herhaalt u de hierboven beschreven stappen, bijv.
ochtendinstellingen.
Laden van een Profiel:
Profielen kunnen op twee verschillende manieren worden geladen: door
het navigeren door de menu’s of door het kiezen van een toets.
Laden van een Profiel met behulp van Menu-opties:
 kies Menu>Instellingen>Profielen>Laden
 kies het gewenste Profiel
Laden van een profiel met behulp van een toets:
 Maak een toets aan waarmee u een profiel in het vocabulaire
kunt kiezen. Houd deze toets ingedrukt (of klik rechts in de
NOVA Chat Editor). Daarna kiest u Knop aanmaken (of
wijzigen).
 Voeg een label, spraakboodschap of pictogram toe (indien
nodig)
 Druk op de Functies tab en kies daarna Profiel Selecteren
 kies het gewenste Profiel
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 kies OK
Selecteer de toets om het profiel te laden.
Het herhalen van de hierboven genoemde stappen om een tweede
profiel aan te maken biedt de mogelijkheid te wisselen tussen twee
profiel-instellingen zonder de menu’s te gebruiken.
Verwijderen van een profiel:
 kies Menu>Instellingen>Profielen>Verwijderen
 kies het gewenste profiel dat u uit de lijst wilt verwijderen

Standaardinstellingen herstellen:
De standaardinstellingen kunnen altijd weer worden hersteld:
 Kies Menu>Instellingen>Profielen>Laden
 kies Standaardinstellingen laden
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Talen
Andere talen zullen aan de NOVA Chat worden toegevoegd zodra deze
beschikbaar zijn.
Om toegang tot andere talen te verkrijgen:
 kies Menu>Instellingen>Taal
 kies de gewenste taal
Het wijzigen van de taalinstelllingen biedt andere stemopties.
Om de stem te wijzigen:

Selecteer Menu >Instellingen>Spraakuitvoer
 Kies Stem
Onder Stem vindt u alle beschikbare synthesizer-opties. Elke
synthesizer beschikt over zijn eigen stemopties. Stemopties kunnen
verschillen omdat deze afhankelijk zijn van de gekozen taal.
Met behulp van de Test-knop kunt u een voorbeeld van elke
geselecteerde stem afspelen.
Als u de NOVA Chat Editor gebruikt, heeft u geen toegang tot de
synthesizer-stemmen. Alleen “SAPI”-stemmen worden op de
installatie-cd-rom voor uw pc meegeleverd.
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Helderheid en scherm time-out
De helderheid van het scherm en de scherm time-out, kan worden
ingesteld met behulp van de Scherminstellingen.
Selecteer Menu>Instellingen>Systeem>Instellingen weergeven
De helderheid van het scherm kan met behulp van een schuifbalk
handmatig worden ingesteld, maar er bestaat ook een optie om deze
automatisch in te stellen. Vink deze optie aan indien u de helderheid
van het scherm automatisch wilt laten aanpassen.
Scherm time-out – Instellingen vanaf 15 seconden tot een uur. Deze
instelling bepaalt hoelang het scherm aan blijft na de laatste activering.
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Accustatus controleren
U kunt de accustatus controleren indien u de gewenste informatie in de
menustructuur opzoekt. U kunt ook een toets op een vocabulairepagina
plaatsen die de status bijhoudt. Hiervoor is een functie beschikbaar die
u aan een toets kunt toekennen.
Aanmaken van een toets die de accustatus controleert: (Galaxy en
versterker)
 Druk op de tab Functies
 Selecteer in het keuzemenu de functie voor de Accustatus.
 Druk op OK
De toets voor de Accustatus spreekt de actuele status van de batterijen
uit van de Galaxy en versterker. De status wordt ook visueel
weergegeven.

Controleren van de accustatus van de Galaxy met behulp van het
menu:
 Selecteer Menu>Instellingen>Systeem>Over de NOVA Chat
Hier vindt u de actuele status van de accu en het accuniveau van de
Galaxy.
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Datum en Tijd instellen
U kunt een toets aanmaken die de huidige datum en tijd uitspreekt.
Instellen van datum en tijd:
 Selecteer Menu>Instellingen>Systeem>Datum en Tijd
Hier kunt u de datum, tijd, tijdzone en het gewenste formaat instellen.
Aanmaken van een toets voor datum en tijd:
 Druk op een toets en houd deze ingedrukt (rechts klikken als u
de Editor gebruikt).
 Kies Toets bewerken. Een scherm met alle toetseigenschappen
wordt weergegeven.
 Druk op de tab Functies





Kies de functielijst om de gewenste functie toe te voegen.
Kies Weergave datum/tijd toevoegen
Verwijder alle andere bestaande functies.

Eventueel kunt u aan de toets een label en/of pictogram toevoegen. Sla
de wijzigingen op. De toets spreekt nu bij selectie de huidige datum en
tijd uit.

Datum en tijd in het systeem kunt wijzigen via:
o Thuispagina Apps>Instellingen>Systeem>Datum en Tijd
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Aanpassen van auditieve en haptische
feedback
De NOVA Chat biedt de mogelijkheid een hoorbare of voelbare
terugkoppeling te geven als een knop wordt geactiveerd. Wanneer een
toets /knop trilt bij aanraking/indrukken wordt dit haptische feedback
genoemd.
Activeringspiepje: Om een piepje aan toetsen toe te wijzen bij het
activeren, ga naar Menu>Instellingen>Invoer en vink de optie Piepje
aan toets toewijzen aan.
Met de optie Hoorbare selectie kunt u een hoorbare klik laten
genereren als u door de NOVA Chat-menu’s en Android-schermen
navigeert.
Haptische feedback – Het scherm trilt bij aanrakingom aanrakingen
aan te geven. Vink deze optie aan of uit. Als deze optie is aangevinkt,
verschijnt een vinkje in het selectievakje.
Om de auditieve en haptische feedback in te stellen:
 Kies Menu>Instellingen>Systeem>Geluidinstellingen
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Overdracht van bestanden tussen NOVA Chat
en Editor



Start de NOVA Chat Editor
Sluit de USB-kabel aan tussen de NOVA Chat en de pc. Dit
scherm verschijnt op de NOVA Chat.



Kies het Bibliotheek Menu in de Editor, daarna Overdracht,
en vervolgens Vocabulaire naar/van NOVA Chat

Kopiëren van bestanden van de NOVA Chat naar de Editor
Op het overdrachtsscherm selecteert u het bestand of de bestanden
die u wilt kopiëren van de NOVA Chat naar de pc. Daarna klikt u
op de knop Naar Editor. Als de overdracht gereed is, verschijnt de
bestandsnaam in de lijst van Editor-bestanden.
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Kopiëren van bestanden van de Editor naar de NOVA Chat
Op het overdrachtsscherm selecteert u het bestand of de bestanden
die u wilt kopiëren van de NOVA Chat Editor naar de NOVA Chat
en klikt u op Naar NOVA Chat .

De naam van het bestand wordt weergegeven in de
bestandenlijst van de NOVA Chat als de overdracht gereed is.
Als de overdracht van bestanden gereed is, kies Gereed en verwijder de
USB-kabel.
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Aanpassen van de oriëntatie
Afhankelijk van de lay-out van de toetsen op de NOVA Chat kan de
oriëntatie van het scherm aangepast worden.
De instellingen voor de oriëntatie van het scherm vindt u hier:
Menu>Instellingen>Invoer>Kantelen. Kies de gewenste oriëntatie en
stel deze in.
Vergrendelen van de oriëntatie:
De instelling van de oriëntatie van het scherm kan worden vergrendeld
om te voorkomen dat het scherm zich automatisch aanpast bij het
kantelen.
Kies Actie>Geen actie
Wijzigen van de fysieke oriëntatie van de versterker:
De behuizing is voorzien van gaten voor het monteren van de versterker
afhankelijk van de oriëntatie (staand of liggend).
Versterker verwijderen
Versterker bevestigen
Verwijder het gekleurde deel
draai de versterker in gewenste
van de behuizing
richting
Verwijder de vier zilverkleurige plaats de schroeven in de
schroeven uit de verwijderde
nieuwe positie
behuizing
Draai de versterker in gewenste plaats de gekleurde behuizing
richting
over het rubberprofiel
Plaats de schroeven in de
vanaf de kant waar zich de
nieuwe positie
aan/uit knop en de
volumeregeling bevinden.

Gebruik omcirkelde gaten voor een
staande oriëntatie (portrait) .
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Bevestigen van een draagriem
Indien u de NOVA Chat “handenvrij” wilt meenemen kunt u een
draagriem bevestigen. Hiervoor zijn vier lussen voorzien waaraan u de
draagriem staand (portrait) of liggend (landscape) kunt bevestigen. De
benodigde draagriem accessoires worden met de NOVA Chat
meegeleverd.

Opmerking: Bevestig een draagriem niet direct op de plastic behuizing
omdat dit de NOVA Chat kan beschadigen.
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Problemen oplossen
Luidsprekers/versterker produceren geen geluid
Het geluid wordt alleen via de Galaxy-luidsprekers weergegeven. De
Vliegtuigstand kan ingeschakeld zijn, of de Bluetooth-verbinding met
de versterker is verbroken. Controleer of de Vliegtuigstand
uitgeschakeld is, Druk op de aan/uit knop
en houd deze vast.
U ziet dan de huidige instelling van de Vliegtuigstand. Als deze optie
aan staat, schakel deze dan uit.

De NOVA Chat opnieuw verbinden met de versterker: Druk u op de
Terug-knop links onderaan het scherm en houdt u deze ingedrukt.
Kies vervolgens Ja om de toepassing af te sluiten. Start daarna de
NOVA Chat-software opnieuw op. De verbinding met de versterker
wordt opnieuw tot stand gebracht.
Kan bibliotheekmenu niet vinden
Als het bibliotheekmenu niet zichtbaar is ga dan uit de Bewerkmodus.
Resetten van NOVA Chat
Zachte reset = schakel de NOVA Chat in d.m.v. de aan-/uitschakelaar
Harde reset = NIET aanbevolen!
Geen spraak:
 Controleer de volumeregeling van de NOVA Chat
 Ga naar Menu>Instellingen>Spraakuitvoer en controleer of
Spraak Uit niet is aangevinkt
Geen spraakuitvoer en de spraakboodschap wordt niet in
spreekbalk getoond bij het indrukken van de toetsen. Dit kan worden
veroorzaakt als bijvoorbeeld de functie Activeringsvertraging actief is.
Om de timing te controleren, ga naar
Menu>Instellingen>Invoer>Timing en controleer of de Acceptatie- of
Vrijgavetijd is ingesteld.
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Wissen van bestanden op de NOVA
Chat/verwijderen van aangepaste bestanden
Hoewel de meeste systemen gebruikt worden door één eindgebruiker
kan het voorkomen dat toestellen door verschillende mensen worden
gedeeld, bijvoorbeeld op scholen. In zulke gevallen kunnen de
vocabulaires en instellingen van de verschillende gebruikers worden
gewist.
Verwijderen van alle aangepaste vocabulaires uit de NOVA Chat:
 Kies Menu>Bibliotheek> Menu>Verwijderen
 Controleer elk bestand in deze lijst (de lijst bevat alleen
aangepaste bestanden).
 Kies Verwijderen
 Bevestig door Ja te kiezen
Alleen de door Saltillo meegeleverde vocabulaires moeten nu op de
NOVA Chat staan.
Herstellen van alle standaardinstellingen van de NOVA Chat:
 Kies Menu>Instellingen>Profielen>Laden
 Kies Standaardinstellingen laden
 De juiste synthesizer en stem dient handmatig als volgt te
worden ingesteld: Menu>Instellingen>Spraakuitvoer>Stem
Afbeeldingen kunnen handmatig worden verwijderd door het kiezen
van de Gallerij App. Druk vervolgens op elke afbeelding en houd deze
ingedrukt. Daarna kiest u Verwijderen.
Muziek die in de NOVA Chat wordt gebruikt kan worden verwijderd
door het kiezen van de Muziek App. Druk vervolgens op elke song en
houd deze ingedrukt. Daarna kiest u Verwijderen.
Alle download-apps dienen uit het systeem te worden verwijderd.
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Zorg en onderhoud
Uw NOVA Chat is bedoeld voor gebruik in normale
communicatiesituaties. Uw NOVA Chat is spatwaterdicht. Wees dus
voorzichtig in de nabijheid van water. Zoals met de meeste
elektronische apparaten, moet u nooit de NOVA Chat gebruiken als u
zich in het water bevindt (bijvoorbeeld in een zwembad of in bad).
Indien u het scherm van uw NOVA Chat wilt reinigen, gebruik dan een
zachte vochtige doek met een beetje verdunde reinigingsvloeistof die
geschikt is voor glas. Nooit vloeistof direkt op de NOVA Chat
aanbrengen. Voor extra reinigingskracht kunt u een zachte schone doek
in een oplossing van 50% water en 50% azijn vochtig maken.
Laad de NOVA Chat uitsluitend op met behulp van de bijgeleverde
wisselstroomadapter.
De accu’s van de NOVA Chat kunt u niet zelf vervangen. Neem in een
voorkomend geval contact op met Focal Meditech.
De vervanging en/of reparatie van elektronische onderdelen van de
NOVA Chat mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd
onderhoudspersoneel. Neem telefonisch contact op met Focal Meditech
via 013 533 3103 of stuur een e-mail naar info@focalmeditech.nl om
een retour-autorisatie te vragen voordat u de NOVA Chat voor
onderhoud of reparatie terugstuurt.
Als u de NOVA Chat of een deel van de NOVA Chat als afval
verwijdert, dient u dit te doen volgens de plaatselijk geldende
voorschriften met betrekking tot elektronische componenten.
Gebruikers in Europa dienen dit doen volgens de Europese richtlijnen
met betrekking tot de verwijdering van batterijen en andere
elektronische componenten (WEEE Richtlijn 2012/19/EU).
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Garantie
Saltillo garandeert dat de NOVA Chat vrij is van gebreken in materiaal
en afwerking bij normaal gebruik voor een periode van een jaar vanaf
de aankoopdatum. Saltillo Corporation beschouwt het buigen van de
eenheid, onderdompeling in vloeistof van welke aard ook, of breuken of
scheuren in het LCD-scherm als misbruik.
Buiten de VS: neem contact op met de verkoper voor meer informatie.
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Saltillo Corporation
2143 Township Road 112
Millersburg, OH 44654
Telefoon: 1-800-382-8622
Fax: 330-674-6726
Website: www.saltillo.com
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