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selecteer daarna Audio. Klik nu in 
het rechter schermdeel op Audio 
output device. Bij mij stond dit na 
de installatie op ALSA: Default (HDA 
Intel PCH ALC283 Analog. Dit bete-
kent dat bij de Intel NUC het geluid 
via de koptelefoon-uitgang aan de 
voorkant van de NUC komt. Voor een 
mediaspeler is dat niet echt handig. 
Als je de mediaspeler aangesloten 
hebt op je televisie, dan is geluid 
via HDMI (ALSA: HDA Intel PCH, 
<monitornaam> on HDMI) meer voor 
de hand liggend. Wil je liever gebruik 
maken van je geluidsinstallatie voor 
het weergeven van geluid, kies dan 
voor ALSA: HDA Intel PCH, ALC283 

Digital S/PDIF, PULSE: Default: Blue-
tooth Audio (PULSEAUDIO) of de 
analoge aansluiting, die standaard 

bij mij geconfigureerd was. Verlaat 
nu het instellingenscherm door 
linksboven eerst op Settings te klik-
ken en vervolgens op System.

KODI OP AFSTAND 
BEDIENEN
Bediening via je toetsenbord en 
muis als de mediaspeler eenmaal 
in gebruik is, is niet handig. Kodi 
heeft daarom voldoende mogelijk-
heden om via andere invoerbronnen 
bediend te worden. Dit kan onder 
andere met behulp van je smart-
phone, tablet, web interface of 
afstandsbediening.

In zowel de Playstore van Google 
als de Apple App Store zijn verschil-
lende apps te vinden. Kore, Official 
Remote for Kodi en Official Kodi 
Remote heb ik geïnstalleerd onder 
Android en op mijn iPad. Beide pro-
gramma’s werken vergelijkbaar. Als 
je de app voor de eerste keer opstart, 
wordt een verbinding opgezet met 
je mediaspeler. Dit gaat in de meeste 
gevallen automatisch. De afstands-
bedieningsapp komt met een 
voorstel voor de mediaspeler. Hier 
klik je op en de configuratie is klaar. 
De app laat vervolgens een basis 
afstandsbediening zien met pijlen 
in 4 richtingen en in het midden een 
soort Enter knop (zie afbeelding 4). 

Hiermee bedien je eenvoudig je 
mediaspeler. Als je op de pijl naar 
beneden klikt, dan verschuift de balk 
aan de linkerkant van het scherm 1 
regel naar beneden. De regel die je 
wilt hebben, selecteer je door op de 
knop in het midden te drukken.
Kodi bedienen via de we inter-
face is dus ook mogelijk. Via 

systeeminstellingen en vervolgens 
System information zie je het IP-
adres van je mediaspeler, bijvoor-
beeld 192.168.3.45. Ga met een brow-
ser naar http://192.168.3.45:8080 en 
je krijgt een scherm als afbeelding 5. 
De afstandsbediening krijg je door 
met de muis links naast de tekst No-
thing playing onderin het scherm te 
gaan en dan te klikken. De bediening 
van deze afstandsbediening is verge-
lijkbaar met de afstandsbedieningen 
van de apps.

LIBREELEC LINUX
De enige manier waarop het mij 
gelukt is om bij de Linux prompt te 
komen is via SSH. Zet SSH aan via 
Systeeminstellingen => LibreELEC 
=> Services => Enable SSH. Vanaf 
een terminalvenster log je met 
onderstaand commando in op je 
LibreELEC Kodi mediaspeler. 

ssh root@192.168.3.45

Het wachtwoord is: libreelec
Vanaf de opdrachtprompt heb je 

een aantal basis Linux-commando’s 
tot je beschikking. Je hebt echter 
geen package manager tot je 
beschikking om nieuwe software te 
installeren. Dat is niet verwonderlijk 
gezien de slogan van LibreELEC. Je 
kunt dit nadeel deels ondervangen 
door bijvoorbeeld Entware op je 
LibreELEC te installeren.

TOT SLOT
LibreELEC is uitermate geschikt om 
te gebruiken als mediaspeler. Wil 
je naast LibreELEC meer software 
draaien, dan is Entware wellicht een 
optie. Als ook Entware niet voldoen-
de voor je is, dan resteert de moge-
lijkheid om Kodi op een standaard 
Linux-distributie te installeren. 

   Afbeelding 4: Scherm
afbeelding van Android 
afstandsbedieningsapp Kore.

 Afbeelding 5: Kodi web interface. 
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