Comando de substituição do comando à distância original

Entende-se por comando à distância de substituição do original aquele que permite realizar as mesmas funções
do comando original sem exceção, ainda que para ele, deva carregar num botão diferente daquele no qual
carregava no comando original ou uma combinação de dois botões (Shift + outro botão) para executar uma
determinada função. Não se trata de um comando universal, o comando universal geralmente apenas permite
executar as funções mais básicas do aparelho, sem permitir poder atuar sobre funções mais específicas como o
menu, o EPG, Informações, etc.
Tendo em conta que se trata de um comando que não substitui apenas os comandos de TV, mas também os
comandos de TDT, SAT, DVD, disco rígido, etc., ele faz com que os botões contidos no comando sejam
também as mais comuns, é frequente que um comando de um DVD por exemplo, tenha um botão cujo desenho
não exista no comando de substituição, mas não significa que não se possa executar determinada função,
simplesmente essa função será executada com um botão diferente.
Tendo em conta que um comando pode ter muitos botões, no comando de substituição, existe o botão Shift, que
permite duplicar o número de botões do comando. As funções mais comuns costumam ser executadas com
pressão direta (isto é, pressionando apenas o botão), enquanto que as funções menos comuns costumam ser
executadas ao pressionar o botão Shift e logo a seguir, outro botão que, dependendo da função e do aparelho,
pode ser uma ou outra diferente. Por exemplo, se pressionarmos o botão de cor vermelha quando estamos no
teletexto, iremos obter uma função, enquanto que se pressionarmos o botão Shift e a seguir, o botão de cor
vermelha, iremos obter uma outra função distinta. É também necessário ter em conta que os botões como os de
cores num televisor terão as funções de navegação no teletexto, enquanto que se o comando substituído é de um
DVD, esses mesmos botões terão funções distintas já que os DVDs não incluem teletexto.
Deve ter-se sempre em conta que quando se copia um comando, copiam-se todas as funções pelo que deve ser
possível executar todas elas e o facto de não encontrar uma função não significa que não esteja disponível.

