
Gebruikershandleiding
Instructies en informatie voor het gebruik van 
Femly op je eigen tv. 



Voor mantelzorgers, 

door mantelzorgers

Femly; om het mooie en goede leven te delen met 

elkaar! Opgericht om mantelzorg te vereenvoudigen, 

te verlichten en leuker te maken. 

Naastenliefde, levenslust, zelfstandigheid en 

familiegevoel zijn kernwaarden die in onze organisatie 

de leidraad vormen. Samen maken wij ons hier sterk 

voor, elke dag weer. 

De kracht van Femly is onze continue aandacht voor 

kwetsbare ouderen én ons onverwoestbare geloof in 

‘voor elkaar, met elkaar’.
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HANDLEIDING GEBRUIK FEMLY OP EIGEN TV 

INHOUDSOPGAVE 

1. Waarvoor is deze handleiding bedoeld?

2. Randvoorwaarden en eisen gebruik Femly op de eigen TV

3. Aanwijzingen instellen Femly op de eigen TV

4. Namen CEC per TV merk

5. Menu “Televisie bedienen” in de Femly app

6. Contact Helddesk Femly

1. Waarvoor is deze handleiding bedoeld?

● Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van Femly op de eigen TV 

● Voor meer informatie over het gebruik van de Femly app wordt verwezen naar de 
“Femly-gebruikershandleiding app” 

Let op: 
Er wordt dringend geadviseerd om de werking van de Femly-functies vooraf goed te 
testen als je in de buurt van de te gebruiken TV voordat Femly in gebruik genomen 
wordt door vader, moeder of een andere dierbare. Test “Beeldbellen” en de 
verschillende functies van het menu “Televisie bedienen” eerst op de TV. Zo kun je direct 
zien of deze functies goed werken. 
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2. Randvoorwaarden en eisen gebruik Femly op de eigen TV

Niet elke TV is geschikt voor de combinatie met gebruik van de Femly. De TV moet voldoen 
aan de volgende eisen:   

x De TV dient minimaal 2 HDMI – poorten te hebben: 
o HDMI1 – poort die gebruikt wordt voor televisie kijken, bijvoorbeeld via een

kastje van Ziggo / KPN
o HDMI2 – poort die gebruikt wordt voor Femly

x De HDMI – poorten moeten een CEC-functie hebben 

x De volgende TV-merken zijn inmiddels getest door Femly: 
o Samsung (zeer goede werking)
o Sony (goede werking
o OK: de Femly TV (zeer goede werking)
o Philips (goede werking)
o LG (beperkte werking: alleen in standby zetten en uit standby halen)

Tevens zijn er de volgende randvoorwaarden van toepassing: 
x Het gebruik van Femly met meerdere apparaten / devices / CEC-apparaten is 

mogelijk, maar wordt niet aangeraden. Deze apparaten kunnen de functie 
“Televisie bedienen” nadelig beïnvloeden. Als je een extra apparaat wil gebruiken, 
is het beter deze na het instellen van Femly op de TV toe te voegen in de overige 
HDMI poorten.  

x De combinatie met analoog TV is mogelijk, maar de functie “Televisie bedienen” 
werkt dan niet volledig. We raden dit af. 

3. Aanwijzingen instellen Femly op de eigen TV

● Keuze van de HDMI – poorten: 
o Plaats het kastje van Ziggo / KPN om televisie te kijken in HDMI 1 en

Femly in HDMI 2.  De combinatie met analoog televisie kijken
ondersteunen we (nog) niet

● Volgorde van insteken en activeren: 
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o Eerst dient de stroomstekker van de TV eruit gehaald te worden
o Steek hierna weer de stroomstekker van de TV in het stroomcontact

ingestoken te worden en de TV aangezet worden
o Steek vervolgens de HDMI-stekker van het apparaat voor televisie

kijken (kastje ZIGGO / KPN) in HDMI – poort 1; televisie kijken is
zichtbaar op de TV. Controleer dit.

o Steek vervolgens de HDMI-stekker van Femly in HDMI-poort 2; Femly
start (meestal) automatisch op en is zichtbaar op de TV

Let op: 
 Indien alleen Femly gebruikt wordt op de TV (dus de functie televisie kijken wordt niet 
gebruikt) dient Femly in HDMI – poort 1 gestoken te worden 

● Druk op de instellingen van de TV en activeer de CEC-functie. 

o Voor elk merk TV zijn deze instellingen afzonderlijk te vinden via het
menu van de afstandsbediening

o Het volgende onderdeel geeft de verschillende benamingen per merk
voor gebruik van CEC op de televisie

4. Namen CEC per TV merk

● AOC – E-link 
● Insignia – INlink 
● LG – SimpLink 
● Mitsubishi – NetCommand 
● Onkyo – RIHD 
● Panasonic – VIERA Link, HDAVI Control or EZ-Sync 
● Phillips – EasyLink 
● Pioneer – Kuro Link 
● Runco International – RuncoLink 
● Samsung – Anynet+ 
● Sharp – Aquos Link 
● Sony – BRAVIA Link or BRAVIA Sync 
● Toshiba – Regza Link or CE-Link 
● Vizio – CEC 
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5. Menu “Televisie bedienen” in de Femly app

● In de Femly app heeft het menu “Televisie bedienen” de volgende functies: 
o “Femly aan”: Femly wordt geopend en is zichtbaar op de televisie
o “Televisie uit”: De televisie wordt uitgeschakeld en het scherm wordt

zwart
o “Televisie kijken”: Televisie gaat aan op “televisie kijken” met de

ontvanger in HDMI1

● Het kan tussen de 20 en 40 seconden duren voordat de functie actief wordt 

Let op : 
x Test deze functies altijd eerst uit als je bij de Femly TV bent! 
x Indien bepaalde functies niet werken, raadpleeg opnieuw voorgaande 

aanwijzingen. Als na meerdere pogingen de bediening van de TV niet 
vlekkeloos werkt, neem contact op (zie hierna) 

x Druk niet te snel achter elkaar op de diverse functies in dit menu 
x Bij het gebruik van beeldbellen wordt de televisie automatisch uit standby 

gehaald. Femly start dan vanzelf op. Na beeldbellen gaat de TV weer in 
standby als deze in standby stond voor het beeldbellen 



www.femly.nl3

Wij hechten waarde

aan persoonlijk contact

Het team achter Femly bestaat o.a. uit

August Mertens en Françoise de Goeijen.

Samen helpen ze je graag op weg om jouw 

systeem volledig klaar voor gebruik te maken. 




