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LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

Meer informatie over de listing- 
uitleg vind je in de inhoudsopgave.

installatiemedium selecteren. Bij 
andere computers kan dit net wat 
anders gaan, maar meestal is het 
een soortgelijke methode. Nadat het 
installatiemedium opgestart is, krijg 
je een scherm als in afbeelding 2. 

Om LibreELEC te installeren, 
kies je (met de pijltjestoetsen) voor 
optie 1 en daarna druk je op Enter. 
Vervolgens krijg je een scherm waar 
je het opslagmedium kunt kiezen 
waarop LibreELEC geïnstalleerd 
moet worden. Als je het opslagme-
dium geselecteerd hebt, druk je op 
de Enter toets. Je krijgt vervolgens 
een melding (zie afbeelding 3) dat 
de schijf waarop je LibreELEC wilt 
installeren bij deze actie volledig 
gewist gaat worden. 

Je kunt alleen maar verder met de 
installatie door deze vraag met Yes 
te beantwoorden. Nadat je de vraag 
met Yes beantwoord hebt, wordt 
deze vraag nog een keer herhaald. 
Nadat je voor de tweede keer Yes als 
antwoord hebt gegeven, start de 
installatie van LibreELEC. Vrij snel 
daarna krijg je de mededeling dat 
de installatie afgerond is. Herstart 
de mediaspeler door menu optie 3 
Reboot van het installatieprogram-
ma te kiezen.

DE EERSTE KEER 
OPSTARTEN
Als je LibreELEC voor de eerste keer 
na de installatie opstart, dan kom 
je in een eenvoudige configuratie-
wizard terecht. Zolang je nog je 
toetsenbord en muis aan je media-
speler hebt hangen, is deze wizard 
hiermee eenvoudig te doorlopen. Na 
afronding van elke vraag klik je met 
de muis op de next knop. De eerste 
vraag betreft welke hostname je de 
mediaspeler wilt geven en e tweede 
vraag betreft de configuratie van 
de netwerkverbinding. Als je de me-
diaspeler hebt verbonden met een 
netwerkkabel, dan geeft LibreELEC 
in dit scherm aan dat Wired online is 
met vermelding van het IP-adres. De 
draadloze netwerkverbindingen stel 
je hier in door het kiezen van de juis-
te SSID, aanklikken van de Connect 
knop, gevolgd door het invullen van 
het wachtwoord en het klikken op 

de OK knop. De derde vraag betreft 
of je de Samba en SSH-services wilt 
activeren. Standaard staat Samba 
aan (dat is makkelijk voor het 
kopiëren van media van en naar de 
speler) en SSH uit. Na het klikken op 
de Next knop krijg je een mededeling 
dat LibreELEC (en Kodi) nu gereed 
zijn voor gebruik.

SPECIFIEKE LIBREELEC 
INSTELLINGEN
Als je met de muis op het tandwiel-
tje linksboven klikt, kom je in het 
instellingenscherm van Kodi. In dit 
scherm klik je linksonder op de tegel 
LibreELEC. De basiswerking van de 
instellingen is in het linker scherm-
deel op een soort instellingen klik-
ken om in het rechter schermdeel de 
instellingen te kunnen maken.

Standaard staat Bluetooth uit. 
Dit kun je aanzetten door Services te 
selecteren en daarna in het rechter 
schermdeel iets naar beneden te 
scrollen naar de regel Enable Blue-
tooth. Hier zet je dan de schakelaar 
aan. Raadpleeg de handleiding 
van je Bluetooth apparaat voor 
apparaat-specifieke instructies. 
Vervolgens kun je bij Bluetooth het 
Bluetooth apparaat selecteren dat 

je wilt gebruiken. Klik op het volgen-
de scherm op pair en je Bluetooth 
apparaat wordt gekoppeld met de 
mediaspeler.

Als je bij Network onder Wireless 
Networks de schakelaar bij Enable 
‘tethered’ Wireless Access Point 
aanzet, kun je je mediaspeler ook 
gebruiken als WiFi Access point. 
LibreELEC komt zelf met een WiFi 
netwerknaam en wachtwoord, die 
uiteraard aanpasbaar zijn. Je gaat 
terug naar het algemene instellin-
gen scherm door met de muisknop 
te klikken op Settings (linksboven).

SPECIFIEKE KODI 
INSTELLINGEN
In het instellingenscherm kies je 
nu voor Interface Settings (links 
in het midden). Bij Regional kun je 
onder andere de taal op Nederlands 
instellen en de tijdzone instellen 
door respectievelijk een taal en 
een land te kiezen. Vanwege de 
uniformiteit met het eerdere deel 
van de workshop laat je de taal nog 
even op English staan en pas je dat 
desgewenst na de configuratie van 
je mediaspeler aan naar Nederlands.

Vanuit het instellingenscherm 
kies je nu voor System settings en 

Je kunt ook je smartphone en tablet 
gebruiken als afstandsbediening om je 
mediaspeler te bedienen

  Afbeelding 2: Hoofd-
menu installatiesoft-
ware LibreELEC.

  Afbeelding 3: Waarschuwing 
voor wissen harde schijf door 
installatie software.
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