
ETH008 instellingen  

 

Er wordt om een wachtwoord en password gevraagd, dat is bij aankoop:

Admin: admin 

Password: password 

Dan verschijnt het volgende scherm, dat kan bij u dus anders zijn:

Dit is de basis voor de verdere instellingen.

De ETH008 met kastje.

 

 

Zie eerst het manual om een indruk te 

krijgen. Hieronder een stap voor stap 

handleiding voor de FritzBox software

 

Begin met de instellingen op te zoeken 

voor de eth008.  

Vul in de browser in

Er wordt om een wachtwoord en password gevraagd, dat is bij aankoop:

Dan verschijnt het volgende scherm, dat kan bij u dus anders zijn: 

Dit is de basis voor de verdere instellingen. 

De ETH008 met kastje. 

Zie eerst het manual om een indruk te 

krijgen. Hieronder een stap voor stap 

handleiding voor de FritzBox software 

Begin met de instellingen op te zoeken 

 

Vul in de browser in:  http://eth008 

Er wordt om een wachtwoord en password gevraagd, dat is bij aankoop: 

 



Ga naar uw router/modem en log in. Hieronder zijn de voorbeelden gemaakt met een 

FritzBox 7360, bij andere modems zullen de benamingen misschien anders zijn, maar het 

principe is overal hetzelfde. 

 

De FritzBox is te bereiken door in de browser fritz.box in

en gebruikersnaam hebt ingevuld 

 

Kies in het linker menu “Internet” en dan 

Er verschijnt nu een scherm waarin de openstaande poorten zichtbaar zijn:

 

In het voorbeeld is de remote switch al aangemaakt. Dat wordt als volgt gedaan:

 

Klik op “New Port Forwarding”, het volgende scherm verschijnt:

Ga naar uw router/modem en log in. Hieronder zijn de voorbeelden gemaakt met een 

, bij andere modems zullen de benamingen misschien anders zijn, maar het 

oor in de browser fritz.box in te tikken. Nadat u uw wachtwoord 

en gebruikersnaam hebt ingevuld verschijnt het configuratiescherm. 

Kies in het linker menu “Internet” en dan “Permit Access”. 

scherm waarin de openstaande poorten zichtbaar zijn:

s de remote switch al aangemaakt. Dat wordt als volgt gedaan:

Klik op “New Port Forwarding”, het volgende scherm verschijnt: 

Ga naar uw router/modem en log in. Hieronder zijn de voorbeelden gemaakt met een 

, bij andere modems zullen de benamingen misschien anders zijn, maar het 

te tikken. Nadat u uw wachtwoord 

 

scherm waarin de openstaande poorten zichtbaar zijn: 

 

s de remote switch al aangemaakt. Dat wordt als volgt gedaan: 



 

Kies in het uittrekmenu nu voor “Other application”

 

U ziet nu het volgende scherm: 

 

Vul dat als volgt in: 

 

Kies in het uittrekmenu nu voor “Other application” 

 

 

 



 

 

Dan is nu tijd om de app te downloaden in de 

Google play store of iTunes. Zoek naar 

Devantech. 

 

Na downloading en installatie kunt u kiezen 

voor het invullen van de settings, dit moet 

de afbeelding 

hiernaast 

weergeeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan is nu tijd om de app te downloaden in de 

Google play store of iTunes. Zoek naar 

Na downloading en installatie kunt u kiezen 

voor het invullen van de settings, dit moet zoals 



 

Vervolgens moet u nog functies toekennen aan de knoppen.

Ik heb voor het remote bedienen van een FLEX

Aan- en uitzetten van de FLEX-6500

Het kunnen tunen van mijn externe tuner, een StockCorner.

En het kunnen aanzetten van mijn PC, die staat w

schakelt hij niet weer automatisch in. Dus heb ik een aansluiting naar buiten gebracht die 

parallel staat aan de aan/uit schakelaar vd PC.

Dit zijn dan de instellingen voor de verschillende apparaten:

nog functies toekennen aan de knoppen. 

Ik heb voor het remote bedienen van een FLEX-6500 de volgende acties nodig:

6500 

Het kunnen tunen van mijn externe tuner, een StockCorner. 

En het kunnen aanzetten van mijn PC, die staat weliswaar altijd aan, maar bij stroomuitval 

schakelt hij niet weer automatisch in. Dus heb ik een aansluiting naar buiten gebracht die 

parallel staat aan de aan/uit schakelaar vd PC. 

Dit zijn dan de instellingen voor de verschillende apparaten: 

 

 

Alle instellingen zijn nu compleet.

U bent nu met uw smartphone in staat om de 

verschillende apparaten te sc

 

6500 de volgende acties nodig: 

eliswaar altijd aan, maar bij stroomuitval 

schakelt hij niet weer automatisch in. Dus heb ik een aansluiting naar buiten gebracht die 

instellingen zijn nu compleet. 

U bent nu met uw smartphone in staat om de 

verschillende apparaten te schakelen. IoT dus. 


