
 

Comandament de substitució del comandament a distància original

 

Un comandament a distància de substitució de l'original s'entén com aquell que permet realitzar les mateixes 
funcions del comandament original sense excepció, tot i que per fer-ho hagi de prémer una tecla diferent a la 
que polsava en el comandament original o bé una combinació de tecles (Shift + una altra tecla) per realitzar una 
determinada funció. No es tracta d'un comandament universal, el comandament universal generalment només 
permet fer les funcions bàsiques de l'aparell, sense permetre poder actuar sobre funcions més específiques com 
el menú, EPG, Info, etc.

Com que es tracta d'un comandament que no només substitueix als comandaments de TV sinó també a 
comandaments de TDT, SAT, DVD, disc dur multimèdia, etc, això fa que les tecles que hi ha en el 
comandament siguin també les més comunes. És freqüent que un comandament d'un DVD, per exemple, tingui 
una tecla amb un dibuix que no existeix al comandament de substitució, llavors simplement aquesta funció es 
realitzarà amb una tecla diferent.

Com que un comandament pot tenir moltes tecles, en un comandament de substitució existeix la tecla Shift, la 
qual permet duplicar el número de tecles del comandament. Les funcions més comunes solen realitzar-se amb 
pulsació directa, es a dir, prement una sola tecla, mentre que les funcions menys comunes solen realitzar-se 
prement la tecla Shift i després una altra tecla. Per exemple si premem la tecla de color vermell quan estem en el 
teletext obtindrem una funció, mentre que si premem la tecla Shift i a continuació la tecla de color vermell, 
obtindrem una altra funció diferent. S'ha de tenir present també que tecles com les dels colors en un televisor 
tindran les funcions de navegació al teletext, mentre que si el comandament substituït és d'un DVD aquestes 
mateixes tecles tindran funcions diferents ja que els DVDs no tenen teletext.

Quan es copia un comandament es copien totes les funcions i per tant s'han de poder realitzar totes elles i el fet 
que no trobi una funció no vol dir que no estigui disponible.


