
Komp
Komp Is designed to take anyone online. 
With it’s extremely simple interface, it 
demands nothing of its user.  

Komp is a safe and secure communication device 
that can receive text messages, pictures and video 
calls from friends, family or other initeted users 
to the private network. It is a large, self-standing 
screen with only one button, design to be very easy 
to use.

You twist the dial 
for on/off and 
control volume

Discrete camera and 
microphone

Wi-Fi and 4G Ready

Matt finish for hight contrast

USB slots 
for various  
inputs

Mains 
powered

Large widescreen 
display

Komp app
The Komp app is the familys gateway to 
access the Komp device. 

Once connected to Komp you can invite friends and 
family to the app, see a feed of images they send 
and interact with the Komp user, making it a closed 
social network for the entire family.

Video callShare photos and 
messages

Edit, save 
or delete 
pictures from 
the feed

SettingsName of the 
Komp and 
offline/online 
mode Genreal 

Have any questions? 
Get in touch and we’ll 
be happy to help

• About
• Wifi
• Sleep mode 
• Display options
• Time and language

Show 
weather forecast 
on Komp

Your profile 

• Invite friends and 
family 

• Restrict and admin 
users

Komp



Komp
Komp er en datamaskin med én knapp 
som tetter kommunikasjonsgapet mellom 
de som sliter med moderne teknologi 
og deres mer digitalt erfarne venner og 
familiemedlemmer.  
 
Komp er et trygt kommunikasjonsverktøy for å 
motta meldinger, bilder og videosamtaler fra venner, 
familie og andre inviterte brukere i brukerens private 
nettverk. 

Du vrir på 
knappen, så er du 
i gang

Diskrét kamera og mikrofonPå nett med Wi-Fi 
og 4G

Matt skjerm for mindre 
gjenskinn

USB-utgang

Strømforsyning

21” Stor skjerm

Komp app
Familiemedlemmer har en app som er 
koblet til Komp. Appen fungerer som et 
sosialt nettverk for hele familien. 

Med en gang du er koblet til Komp kan du 
invitere  familie og nettverk til appen, se bilder og 
kommunisere med komp-brukeren. 

VideosamtaleDel bilder og 
meldinger

Rediger, 
lagre og slett 
bildene som 
er lastet opp 

InstillingerKompnavn og 
komp-status

Generelt 

Har du noen spørsmål? 
Ta kontakt og vi hjelper 
deg gjerne

• Om Komp
• Wifi
• Sett dvalemodus
• Visningsvalg
• Tid og språk

Vis værvarsel på
Komp

Din profil 
• Inviter venner og 

familie
• Begrens og 

administrer brukere

Komp


