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Afstandsbedieningenleed
We kennen allemaal wel het probleem: de tafel ligt bezaaid met een stuk of 5 afstandsbedieningen:
een voor de TV, een voor de satbox, een voor de Cd-speler, een voor de Dvd-speler, een voor de AVreceiver. Er is nauwelijks nog plaats voor de hapjes en drankjes.
Voor het kijken naar de satbox, met het AC3geluid via de AV-receiver heb je dan ineens 3
afstandsbedieningen nodig. Wat zou het toch fijn zijn als dat allemaal met een enkele kon.
Nu heb ik in de loop der jaren een heel scala aan afstandsbedieningen versleten. Met sommigen kon
ik inderdaad meerdere apparaten bedienen, maar er waren toch altijd weer apparaten die alleen hun
eigen afstandsbediening lustten.
Bij mij waren/zijn dat met name de satboxen. Zowel mijn oude Topfield als mijn huidige Dreambox
krijg ik met geen mogelijkheid in de universele (?) Philips afstandsbediening geprogrammeerd. Die
gaat helemaal over de rooie als ik de commando’s probeer over te seinen.
Na wat zoeken op internet vond ik de apparaten van Logitech.
Ik heb wat rondgesnuffeld op de site en gezien dat al mijn apparaten (Dream8000, Philips LCD,
Philips DVD, Yamaha CD en Denon AV) ondersteund worden.
Kijk zelf maar eens rond op http://www.logitech.com/nl-nl/remotes
Zelf beweren ze 225000 apparaten van 5000 merken te ondersteunen. Mocht jouw apparaat toch
niet in de standaardlijst voorkomen, dan kun je altijd nog proberen de remote de commando’s te
leren. Op de ouderwetse manier: de originele remote en de Logitech naar elkaar laten kijken en door
de corresponderende knoppen in te drukken de commando’s overseinen.
Ze kosten maar een paar tientjes (de goedkoopste althans, ze gaan tot enkele honderden Euro’s), dus
laten we het eens proberen. De Logitech 515 (een van de eenvoudigste voor maximaal 5 apparaten)
was toevallig in de aanbieding bij de “ik ben toch gek” markt in de buurt.
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Deze afstandsbediening kan via de site van Logitech en het bijgeleverde programma geheel naar
eigen wens worden geconfigureerd. Het programma kan ook van de site worden gehaald. Dan kun
je alvast “droog” oefenen. Een directe link kan ik niet geven want je moet het type remote en je
besturingssysteem opgeven. Via bovenstaande link kom je er echter binnen een paar muiskliks.
Programma installeren, account aanmaken (de instellingen worden bij Logitech bewaard), apparaten
uitzoeken, AB aansluiten via de USBbus en overpompen maar.
Dat de settings bij Logitech bewaard worden heeft voor- en nadelen. Een voordeel vond ik al vrij
snel: ik had alles geïnstalleerd op mijn laptop toen opeens de harde schijf crashte. Weg data zou je
zeggen. Nee hoor, over naar mijn desktop, programma daar geïnstalleerd, inloggen en viola, daar
waren al mijn settings weer. Ook als de afstandsbediening het zou begeven, je koopt een tweede
voor je partner of een ander type, komt deze functie goed van pas. Nadeel is dat je weer een stukje
privacy opgeeft en weer een inlogcode moet onthouden..
Na enig experimenteren is het me inderdaad gelukt om alles zo te bedienen zoals ik het wilde. Het
is wel even wennen. Vandaar dat ik mijn ervaringen met jullie wil delen.
Gewoonlijk ben je georiënteerd op het apparaat dat je wilt bedienen; de Logitech gaat primair uit
van “Activiteiten”.
In mijn geval werden dat :
1.
2.
3.

TV kijken via de Dream
DVD kijken via de Philips DVD
Muziek luisteren via de Yamaha CD-speler

In het programma ziet de “Activiteitentab” er dan zo uit :
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Je kunt zelf instellen welke apparaten bij welke activiteit(en) gebruikt gaan worden. Je kunt zelfs
bepalen of en hoe de apparaten worden ingeschakeld als deze activiteit gekozen wordt. Daarna stelt
de Logitech de juiste ingang op de TV in.
Alle standaard toetsen zijn nu ook al voorgeprogrammeerd, dus dat hoef je zelf niet meer te doen.
Wil je een toets een andere functie geven dan kan dat uiteraard.
Voor TV kijken via de satbox betekent dit dat zappen, menu, teletekst etc. via de Dream gaan,
volume en mute via de TV. Dit zijn dan de standaard settings. Die zien er in het programma zo uit :

Je ziet, het aanpassen gaat erg makkelijk via de uitklapmenus. Je kunt voor iedere knop het apparaat
en de functie kiezen.
Als ik het geluid via de AVreceiver wil beluisteren, kan ik dat via de additionele toetsen die je zelf
kunt benoemen. Naast het schermpje aan de bovenkant zitten namelijk 4 toetsen die je zelf kunt
definiëren en een naam geven. Is 4 niet genoeg, dan kun je meerdere setjes van 4 maken. Met de 2
toetsen onder het schermpje schakel je dan van het ene naar het andere kwartet. Voor mijn doel
(geluid van de Dream via de AV) heb ik onderstaand kwartet gemaakt:
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Verder heb ik nog additionele toetsen gedefinieerd voor het schakelen op de Dream van TV naar
Radio, Teletekst en opgenomen programma’s en het wisselen van boeket

Je kunt uiteraard ook nog steeds ieder apparaat afzonderlijk bedienen door de “Devices” functie te
gebruiken maar dat werkt niet handig: je moet dan telkens omschakelen van het ene apparaat naar
het andere. Maar als ik bijvoorbeeld iets wil wijzigen in de settings van mijn TV moet ik dit wel
gebruiken. Dit komt echter zelden voor aangezien bij mij alles via de Dream gaat. De TV dient
slechts als monitor. De tuner van de TV gebruik ik nooit (heb de kabel de deur uitgedaan) en de
Dream beschikt naast de 2 DVB-S2 tuners ook over een DVB-T tuner. NET-TV gebruik ik nooit
want het werkt te traag en is te beperkt. Dan liever een laptop bij de hand als je iets moet opzoeken.
Heel vaak gaat dat ook via een plugin van de Dream. Wat een heerlijk apparaat is dat overigens.
De apparaten kun je instellen via de “Devices” tab. Hier kun je ook de tijd tussen 2 commando’s
instellen. Dat vraagt wel wat “trial and error” tijd. Soms gaat het toch nog verkeerd en schiet je bij
het zappen opeens tien zenders verder of druk je je vingers blauw om 3 zenders verder te komen.
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Als je hier de “Settings” knop kiest krijg je weer de mogelijkheid om de standaard of additionele
knoppen te bewerken.
Tenslotte is er nog de “Remote Settings” tab. Hiermee kun je bv. de verlichting, en de ingebouwde
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hulpfunktie instellen:
Al met al ben ik tot nu toe erg tevreden met dit apparaat. Er zijn natuurlijk enkele dingen waar je
even op moet letten.
Het belangrijkste is dat je deze remote niet naar het apparaat moet richten zoals bij de meeste
remotes, maar verticaal moet houden. De zendLED straalt namelijk naar onderen (als je de remote
horizontaal houdt). Hier kwam ik na enige tijd pas achter.
Als de remote langere tijd niet gebruikt wordt, gaat niet alleen de verlichting uit, ook het display
gaat uit. Als je de remote dan weer oppakt verschijnt het automatisch weer.
Zoals gezegd, ze zijn er van enkele tientjes tot meerdere 100 Euro’s, afhankelijk van de
mogelijkheden. Ik mis bij die van mij nog een mogelijkheid: ik kan m’n licht niet bedienen. Dat
werkt echter met RF, niet met infrarood. De goedkoopste RF-remote van Logitech kost echter bijna
€300 en dat vind ik wel erg straf. Dan maar 2 remotes op de salontafel. Zoveel zijn het er want ik
ben nog geen functie tegengekomen die ik niet met deze Logitech kan bedienen. Mocht ik die
tegenkomen, dan zal ik m ongetwijfeld aan de remote kunnen toevoegen. Bovendien is deze
Logitech een stuk goedkoper dan een IPhone/IPod/IPad, waarmee het ongetwijfeld ook zal kunnen.
Uiteraard wordt er ook over deze producten uitbundig gediscussieerd op internet. Zie onder andere
http://www.harmony-forum.nl/index.php (registreren verplicht) of
http://forums.logitech.com/t5/Harmony-Universal-Remotes/ct-p/harmony_remote_controls
Dan is er nog het volgende:
Ik vind het persoonlijk niet erg als al m’n apparaten in het zicht staan. Maar ik kan me voorstellen
dat er ook mensen zijn die het liefst alles achter een deurtje willen hebben. Dan heb je met
infraroodsignalen uiteraard een probleem. Ook daarvoor heeft Logitech een oplossing. Die gebruik
ik echter niet, ik gebruik die van Marmitek:
Centraal maar onopvallend staat een IR-ontvanger. Met wat draadjes en extra zendLEDs (die op de
apparatuur worden geplakt) worden de signalen doorgegeven aan de apparatuur achter de deurtjes.
Opgeruimd staat netjes! Iedereen tevreden toch? Alleen het wisselen van een CD of DVD gaat wat
lastig met gesloten deurtje.
Tot zover deze bijdrage. Ik hoop dat ik jullie wat wijzer heb gemaakt op het gebied van
afstandsbedieningen. Zoals zo vaak was ook hier het internet een bron van informatie. Naast de
gemelde sites zijn er vast meer. Hier geldt : Google is your friend.
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