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Hva er Komp?

Komp er en lettanvendelig, ukomplisert datamaskin med kun én knapp. 
Den kan motta bilder, tekstmeldinger og videosamtaler fra venner og 
familiemedlemmer som er tilkoblet den. Komp har en stor skjerm, den 
står av seg selv og er designet for å ligne en retro radio. 

Komp er enkel å bruke. Et eksempel på bruk: Barnebarnet ditt vil 
vise frem sin nye leilighet eller ta deg med på en digital tur ut. Da kan 
barnebarnet videoringe Komp fra mobilen sin. Om Komp er skrudd 
på, teller den ned i 10 sekunder på skjermen, før samtalen starter 
automatisk. 

Komp kan også vise deg hvor mye klokka er, hvilken dato det er og 
værmeldingen for der du bor. 

Du bestemmer når du er tilgjengelig ved å skru apparatet på og av ved 
å vri knappen mot høyre (på) eller helt mot venstre til du hører et klikk 
(av). Kun inviterte venner og familiemedlemmer kan sende deg bilder 
eller videoringe, og det er administratoren (personen som installerte 
Komp hos deg) som bestemmer hvem som blir invitert. 
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1. Finn ut hvor du vil plassere Komp så du kan enkelt se 
skjermen. Sørg for at det er i nærheten av en stikkontakt så 
den enkelt kan få strøm.  

2. Koble ledningen fra Komp til strømkontakten. Når Komp 
har strøm kan du skru den på ved å vri knappen mot høyre. 

3. Nå kan familie, venner og andre inviterte videoringe, 
sende bilder eller tekstmeldinger til din Komp. Bildene 
vil dukke opp på skjermen og deretter vises med jevne 
mellomrom i rekkefølgen de ble sendt i. Om bildet dukker 
opp i noen dager, noen uker eller for alltid bestemmer den 
som sendte bildet. 

4. Du kan skru av Komp når du vil ved å skru knappen helt 
mot venstre til du hører et klikk. 

Hvordan bruker jeg Komp? 
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Videosamtaler 
 
Når noen prøver å nå deg med en videosamtale vises en nedtelling 
fra 10 til 1 på skjermen. Navnet til og et bilde av personen som 
forsøker å ringe dukker opp på skjermen (om de selv har valgt å legge 
til et bilde av seg selv, de kan også velge å kun vise navnet sitt). 

Hvordan tar jeg i mot en samtale 
Sett deg ned i godstolen eller der du vil være under samtalen, 
og vent til nedtellingen er ferdig. Da starter samtalen 
automatisk, med mindre du har avvist den ved å vri knappen 
til venstre. 

Hvordan avviser jeg en samtale 
Hvis du ikke vil snakke med personen som ringer, skru av 
Komp ved å vri knappen til venstre. 

Dette kan du gjøre til enhver tid. 
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Her ser du Komp plassert i hjemmet.  
Den viser et bilde sendt fra et familiemedlem til apparatet. 

Fotograf: Estera K. Johnsrud.

Om du har noen spørsmål om hvordan Komp kan fungere for deg 
og din familie må du gjerne ta kontakt med oss så skal vi gjøre det 
vi kan for å hjelpe.

info@noisolation.com

www.noisolation.com

+47 908 74 495

Ta kontakt
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