
Om du har några frågor om 
Komp så ta kontakt så hjälper vi 
dig gärna!

Ta kontakt 

«I somras var jag i 
Bergen, i Danmark, på 
fjällturer, även om jag 
satt här hemma.»
–Hans Jörgen, 87

Fotograf: Estera K. Johnsrud.

Skriv in kommunens 
kontaktuppgifter här

info@noisolation.com 

www.noisolation.com

+ 46 8 446 802 89

Socialt hjälpmedel för 
äldre hemmaboende

Klistra in 
kommunens 
logo här



Hur använder 
jag Komp? 

No Isolation

Vad är Komp?

Komp är en trygg och säker 
kommunikationsenhet som kan ta 
emot textmeddelanden, bilder och 
videosamtal från vänner, familj och 
andra användare som är inbjudna 
till det privata nätverket. Det är en 
stor, självstående skärm som bara 
har en knapp och är utformad för 
att vara så enkel att använda som 
möjligt. 

Om ditt barn, barnbarn eller en vän 
vill prata med dig, ringer de enkelt 
ett videosamtal till din Komp. De 
kan även skicka bilder från sin 
vardag, så att ni kan uppleva den 
tillsammans. 

Komp kan också visa dig klockan, 
datum och väderprognos. 

Du kontrollerar själv när du är 
tillgänglig för samtal och annat 
innehåll genom att skruva på 
eller av knappen. Endast inbjudna 
användare kan skicka innehåll och 
administratören (den person som 
installerade Kompen) bestämmer 
vem som blir inbjuden.

1. Hitta ett område i ditt hem som
du vill placera din enhet på så att du
enkelt kan se skärmen. Se till att det
finns ett eluttag i närheten så att du kan
ansluta Kompen.

2.Fäst sladden i eluttaget. När Kompen 
har ström är den redo att startas. Det
gör du genom att vrida knappen åt
höger.

3.Din familj, vänner och andra inbjudna
användare kan nu ringa, skicka bilder
eller textmeddelanden till Komp-
skärmen. Bilderna visas i en slinga på
skärmen under ett visst antal sekunder
som bestäms av den som skickat bilden.

4.Du kan när som helst stänga av Komp
genom att vrida knappen åt vänster.

Videosamtal 

När du får ett videosamtal kommer 
en nedräkning från 10 sekunder 
till 1 sekund att börja på skärmen. 
Personens namn och ansikte 
kommer att visas på skärmen (om 
de själva har valt att lägga till en 
bild på sin profil). 

Hur du accepterar 
ett samtal 
Placera dig framför 
skärmen i en bekväm 
position. Samtalet kommer 
kopplas upp automatiskt.

Hur du nekar ett samtal
Om du inte vill prata med 
personen som ringer kan  
du enkelt stänga av 
Kompen genom att vrida 
knappen åt vänster. 




