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Onderstaand artikel is met toestemming, overgenomen uit het clubblad First Dutch Satelliteclub Europe 
(FDSE), uitgave januari/februari 2010. 
 
 

Slingbox... ook te gebruiken met een Dreambox en iPhone! 
door Gerard en Hans... 
Copyright © 2010, FDSE / Detransponsder/ Hans&Gerard.  
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de schrijver/vereniging.. 
 
Vragen en/of opmerkingen: specials@detransponder.nl  

 
Inleiding 
Een Slingbox is een apparaat dat aan de ene kant wordt aangesloten op een internet-
router en aan de andere kant aan bijvoorbeeld een (UPC of Ziggo) mediabox dan wel een 
satellietontvanger. Zo kun je de satellietontvanger aansturen op stand. Niet alleen 
aansturen maar tevens de programma's bekijken, waar ook ter wereld. 
 
In de bijdrage hieronder wordt uitgelegd hoe je de Slingbox kunt gebruiken in combinatie 
met een Dreambox 800 (DM800) en met een iPhone.  
 
Installatie op moeder-pc 
Allereerst moet je thuis op je 'moeder-pc' de software voor de Slingbox installeren. Op die 
manier hang je als het ware de Slingbox in je interne netwerk. De installatie gaat dan 
automatisch goed... hoewel, zie hierna voor extra tips. 
 
De volgende stappen moeten genomen worden: 

1. sluit de Slingbox hardwarematig juist aan volgens de instructies; 
2. zet je firewall van Windows, het router en eventueel modem uit (niet vergeten na 

installatie weer aan te zetten!); 
3. download de software, genaamd 'SlingPlayer' (voor Windows, Mac of Mobile) van 

de site http://downloads.slingmedia.com/go/slingbox-software-ie. Gebruik de UK-
versie; 

4. installeer SlingPlayer volgens de instructies; 
5. tijdens het installeren krijg het onderstaand beeld, heb geduld, het duurt even! 
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6. De installatie is succesvol als SlingPlayer verder gaat met installeren met 
verbindingen met de router etc. Zo niet (zie afbeelding) kies dan voor: Manually 
configure your router. En vervolg de instructies; 

 
 

7. Mocht je op het einde van de procedure wederom op bovenstaand beeld uit komen 
dan kies voor Skip for now en doe stel de router handmatig in. Ga hiervoor naar: 
http://portforward.com/. Vervolgens: kies helemaal linksboven (net onder de banner) 
“Router List “. Kies uit de zeer grote lijst het MERK van jouw router en kies 
vervolgens het TYPE. Bij voorbeeld het merk “Linksys” en dan klikken op het type 
“WRT-54G”. Attentie: je krijgt dan een supergrote reclamebanner… (niet op 
klikken), maar rechts bovenaan staat zeer klein een mogelijkheid om verder te 
gaan, te weten: 'Click here to skip this advertisement'. Klik daar wel! Nu komt er een 
zeer grote lijst met vele soorten Programma’s/Applicaties. Kies hier in ons geval 
voor SlingBox en klik hierop; 

8. Nu krijg je te zien hoe dat je jouw router (in mijn voorbeeld de 'WRT54G') in moet 
stellen zodat het programma (in ons voorbeeld SLINGPLAYER) goed zal werken. 
Alleen, vroeger (en dus in deze instructie) moest het IP- adres als volgt ingesteld 
worden: 192.168.1.137 maar op de site van Slingbox kan je lezen dat met huidige 
apparatuur het IP-adres op 192.168.1.254 ingesteld moet worden! In ons voorbeeld 
wordt dit dan zoals te zien is op 
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Linksys/WRT54G/Sling
Box.htm; 

9. Volg de instructies die JIJ voor JOUW router krijgt, maar wel met het IP-adres op 
192.168.1.254; 
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10. Tijdens de installatie wordt gevraagd welk apparaat (TV of Recorder of Satelliet- 
receiver) je wil gaan gebruiken. Kies dit en rond de installatie af tot dat je voor de 
keuze komt te staan of je nog een apparaat wil toevoegen. Zie onderstaande 
afbeelding. 

 
 Volg de installatieprocedure verder netjes af.  
 
DM800 
In de bovenstaande installatieprocedure moet je een apparaat kiezen. Als je een 
Dreambox zijn de stappen als volgt: satellietontvanger, merk (Dreammultimedia), type. Bij 
dit laatste zul je zien dat niet alle types vermeld staan. Voor de DM800 heb ik als 
vervangend type gekozen voor de DM7020. Dit omdat deze zoveel op de 800 lijkt.  
Let wel: de DM500 wijkt erg af. 
 
Start op de moeder-pc het programma SlingPlayer op en test of je verbinding hebt. Dit is 
er als er beeld 'binnenkomt' op de moeder-pc. Mocht dit niet zo zijn dan moet je 
bovenstaande instructie vanaf 7 herhalen maar dan voor jouw modem (als dit niet 
geïntegreerd in de router!).   
 
NB: vergeet niet de firewall weer aan te zetten! 
 
Het volgende resultaat (lees: beeld) kan worden bereikt: 

• beeld van de Dreambox op de moeder-pc; 

• idem op de laptop/netbook via intranet (wifi of utp-kabel); 

• bij een ander ingelogd (hotspot); 

• op de iPhone (zie hierna). 
 

Buiten de eigen woning/intranet kijken 
De SlingBox heb je natuurlijk aangeschaft om juist elders dan thuis te kijken naar je 
favoriete tv programma. Wat moet je hier voor doen? Op een externe pc (of laptop) moet 
het programma SlingPlayer geïnstalleerd worden. Deze externe pc (nogmaals buiten je 
eigen netwerk) moet vervolgens verbinding gaan zoeken met je SlingBox (in je eigen 
netwerk thuis). Hierna de instructie. 
 

Eerste stap is dus het installeren van de software die je al eerder gedownload hebt (zie 
hiervoor (site: http://downloads.slingmedia.com/go/slingbox-software-ie).  
 

Het programma (de Setup Assistent) vraagt op enig moment naar 'slingbox-id' en 
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'wachtwoord' (password). Deze heb je tijdens de installatie op de moeder-pc aangemaakt. 
Voer deze dus in. Op die manier gaat de externe pc contact zoeken met het 'thuisfront'.  
 

SlingPlayer heeft een weergave gemaakt die gebaseerd is op de meest voorkomende 
afstandsbedieningen van Dreambox. Dit ziet er ongeveer zo uit: 

 
 

De afstandsbediening kun je op twee manieren te voorschijn halen: 

− ALT+R intypen; 

− klikken op het kleine logo'tje (links van het hartje): 

 
 

Ga met je muis maar eens over de virtuele knoppen van deze afstandsbediening. Je ziet 
dan waar de knoppen voor dienen (pop-up). Waar een pop-up komt werkt de functie door 
aanklikken. Zonder pop-up: geen werkende knop/functie (zoals de gekleurde knoppen of 
de tweede rij van onder: rood/groen/geel/blauw). 
 

De meeste knoppen werken 'als thuis', oefen zelf.  
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Kijken via de iPhone 
Ook hier geldt: het programma SlingPlayer moet op de iPhone geïnstalleerd worden. De 
iPhone fungeert dan als 'externe pc'.  
Site: http://www.slingmedia.com/go/slingplayer-mobile. 
Dit programma is geen freeware. Voor de echte hobbyist zullen er andere wegen zijn... 
 

NB: het programma is gemaakt voor twee type's van Slingbox, te weten de Solo en de 
Catcher. Het oudere type Classic wordt niet ondersteund maar zou toch moeten werken. 
 

Bij mij werkte het programma goed via wifi. Een kennis van me heeft het getest via het 3G-
netwerk. Hij heeft een iPhone die een 'jailbreak' heeft gehad. Link: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jailbreak. Door het programma '3G-unrestricted' denkt de 
iPhone dat deze op een 'normaal wifi-netwerk' zit in plaats van het 3G-netwerk. Dan werkt 
de iPhone zoals hierboven beschreven.  
 

Het gebruik van de SlingBox in combinatie met de iPhone is net even anders dan 
hierboven. Hierna een beschrijving van de lijn: iPhone ---> netwerk ---> router/modem ---> 
Dreambox. Zodat we op de iPhone de programma's van de Dreambox kunnen zien. 
 

Complete menu: 
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Meer specifiek het bedieningsmenu: 

 
 

Oefenen maar! 
 
Gerard en Hans. 
 

 


