TV Afstandsbediening
Indien u TvV HDMI-CEC ondersteuning heeft dan is uw TV in staat om
signalen via de HDMI kabel door te geven aan aangesloten apparaten.
Of uw TV HDMI-CEC ondersteunt is vrij eenvoudig na te gaan in de
handleiding.
HDMI-CEC heet op verschillende toestellen anders:
o Samsung – AnyNet+
o Sharp – Aquos Link
o Sony – BRAVIA Link en BRAVIA Sync
o Toshiba – CE-Link en Regza Link
o LG – SimpLink
o Panasonic – HDAVI Control, EZ-Sync en VIERA Link
o Phillips – EasyLink
De volgende functies zijn van toepasinge op uw afstandsbediening.

AFK-Box Afstandsbediening
Dit is de afstandbediening die we speciaal hebben geselcteerd voor de AFKBox wegens het design en de werkende functies.

-

Power: deze word niet ondersteund.
Pauze/Play: pauzeer en start de film/serie.
Volume +/-: zet het geluid van de AFK-Box harder/zachter.
Stop: deze is geprogrameerd op de linker muis klik.
Terug: ga een stap terug.
Ok: selecteren / tijdens afspelen menu knop. (bv voor ondertiteling)
Menu: Haald het on-screen menu omhoog.

Het komt voor dat de afstandsbediening niet meer reageerd en het
blauw lampje blijft dan knipperen.
U kunt dan het volgende doen:
-

Vervang de batterijen.

-

Maak opnieuw verbinding met de USB Adapter.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zorg dat de AFK-Box aan staat.
Haal de USB adapter uit de AFK-Box. (Rii)
Haal 1 batterij uit de afstandsbediening.
Druk op de home(huisje) knop en hou deze ingedrukt
Plaats de batterij terug in de afstandsbediening.
Het blauwe LEDje moet nu snel achter elkaar knipperen
(u kunt de home knop loslaten).
7. Plaats de USB adapter in de USB poort van de AFK-Box of een PC
8. Remote moet nu opnieuw gekoppeld zijn(blauw licht stabiel branden).

AFK-Box II Bediening

Mini Toetsenbord bediening

Dit zijn de meest gebruikte keys die u gebruikt.
Meerdere vind u hier: http://kodi.wiki/view/Keyboard_controls

IOS App Bediening
Via de (official)appstore kunt u zoeken naar XBMC/Kodi remote dit
programma is geheel gratis te gebruiken.
Zorg dat de AFK-Box verbonden is met uw netwerk en uw tablet of
smartphone met hetzelfde netwerk.
Als u het programma opstart ziet u bovenin het scherm “no connection” staan.

Tik dit aan en u krijgt een optie te zien “add host”. Hier kunt u diverse
gegevens invullen maar dat is allemaal niet nodig... onderaan staat namelijk
de knop “Find XBMC” en als u de punten hierboven goed heeft opgevolgd
dan vindt uw apparaat automatisch de AFK-Box en wordt alles automatisch
ingevuld.
Wordt AFK-Box niet automatisch gevonden doe dan het volgende:
Gamet een usb toetsenbord of afstandsbediening naar “Wifi Setup” dan
“Verbindingen” daar ziet u uw ip adres van de box zoals: 192.168.0.11

Klik op “Add-Host” vul het volgende in:
o
o
o
o

Discription – “afk-box”
Host : port – “ip-adres wat je net gevonden had” 80/9090
Mac adres:
username/pass:

en klik op Save.
Als de verbinding in stand is gebracht dan komt er het volgende scherm in
beeld en de optie “use as remote control” deze selecteren we dan ook.

De XBMC remote heeft vrijwel dezelfde indeling als een normale TV
afstandsbediening, echter is de indeling van de functies iets verschillend.
Daarnaast biedt de app wat extra mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een
virtueel toetsenbord voor snellere tekstinvoer.

Android App bediening
Via de (official)appstore kunt u zoeken naar Yatse voor android dit
programma is geheel gratis te gebruiken.
Zorg dat de AFK-Box verbonden is met uw netwerk en uw tablet of
smartphone met hetzelfde netwerk.
1) Als u Yatse opent raakt u het scherm aan om een host toe tevoegen.

2) U komt nu in het manage scherm. Daar ziet u de AFK-Box staan
selecteer deze en klik op volgende en ga naar stap 4, ziet u de AFKBox niet
staan dan moet u deze handmatig gaan toevoegen lees verder in stap 3.

3) Hier moet u zelf het IP en poort van de AFK-Box toevoegen het ipadres
vind u bij “wifi setup” en dan vij “verbindingen” daarna vervolg de stappen.

4) Klik op volgende en nu is uw AFK-Box gevonden en klik op voltooien
om de te starten met uw bediening.

De Yatse remote heeft vrijwel dezelfde indeling als een normale TV
afstandsbediening, echter is de indeling van de functies iets verschillend.

