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ethOS Quick Start Guide 
 
In deze verkorte handleiding staan de basisstappen voor het gebruik van ethOS beschreven. EthOS is 
een op Ubuntu gebaseerd besturingsysteem dat speciaal voor het mining van crypto currencies is 
ontwikkeld. In tegenstelling tot de naam doet vermoeden is ethOS naast Ethereum ook zeer geschikt 
voor het minen van andere currencies, zoals Zcash, Monero en tientallen andere munten die met 
GPU’s te minen zijn. Echter is op het moment van schrijven Ethereum de munt die het meest 
oplevert. 
 
Bij levering van een Superhash miner is ethOS al gebruiksklaar geïnstalleerd en geconfigureerd door 
Hashmania. 
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Web-dashboard 
Het web-dashboard is een handige tool om de status van miner(s) in de gaten te houden. Je vind hier 
onder andere de status van je miners, de totale hashrate, de hashrate per miner en de hashrate per 
videokaart. Daarnaast vind je hier verschillende instellingen terug, zoals fan percentage, core clock, 
mem clock instellingen. 
 

Figuur 1: Hier zie je aan screenshot van een ethOS web-dashboard 

 
V: Versie van ethOS die op de miner draait 
G: Aantal GPU’s (videokaarten) up 
Name: Rigname bepaald op basis van je serienummer moederbord 
Loc: Custom naam die je aan je miner kan geven (middels het configuratie bestand) 
Rig admin: lokaal IP adres van de miner 
P: Laatste keer dat de miner succesvol de statistieken heeft doorgegeven een het web-dashboard 
B: Uptime miner 
M: Uptime mining software 
H: Totale hashrate per miner 
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Hashes: Hashes per GPU (videokaart) 
Temps: Temperaturen per videokaart 
 
De miners die geleverd worden door Hashmania zijn voorzien van ethOS versie 1.2.5. Wij adviseren 
niet om te upgraden, omdat wij zelf tegen een aantal problemen zijn aangelopen met de nieuwere 
versies. Ook is het goed om te weten dat de versie die wij leveren zonder licentie komt. De licentie 
kost $39 en is te koop via www.ethosdistro.com . Versie 1.2.5 werkt prima zonder licentie. Nieuwere 
versies kunnen problemen geven als je geen licentie hebt gekocht. 

 

Remote configuratiebestand 
 
Zodra de Superhash opstart haalt hij het configuratiebestand op van internet van de site 
www.configmaker.com . Configmaker is onderdeel van ethOSdistro en maakt het mogelijk 
om online een zogeheten ‘remote’ configbestand bij te houden. 
 
Je kunt dit configuratiebestand zelf bekijken middels de publieke URL en aanpassen middels 
de ‘hash’ URL. Bij levering van de miner sturen wij je de ‘hash’  URL per email toe. 
 
Zo zien de links eruit: 
Publieke link: https://configmaker.com/my/YawningPolitePushyMacaw.txt 
Een privé of hash link: https://configmaker.com/?hash=f268a70d9cbb9bc0 
 
In het configuratiebestand staan een aantal belangrijke instellingen. Zo staan hier je wallet 
en pool instellingen in. Een standaard configuratiebestand van Hashmania ziet er als volgt 
uit: 
 
Commando [rigname] actie/invoer 
loc 6e6a6d rig01     

reb 6e6a6d 2   

maxgputemp    

globaldriver amdgpu 

globalpowertune 2  

#globalfan 55 

stratumproxy enabled 

custompanel h18002abcdef 

autoreboot 5 
 

 

Hieronder de instellingen per munt: 

## Ethereum ## 

globalminer claymore 

proxywallet 0x1471cd7ed748e3e2607d836fb8857831abf68833 

proxypool1 eth-eu2.nanopool.org:5001 

proxypool2 euth-us-west1.nanopool.org:5001 

flags --cl-global-work 8192 --farm-recheck 200 

 

fan 6e6a6d 45 45 55 55 45 50  

cor 6e6a6d 1160 1160 1160 1160 1160 1160    

mem 6e6a6d 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

vlt 6e6a6d 775 775 775 775 775 775  

 

## Zcash ## 

#miner 6e6a6d ewbf-zcash 

#proxywallet t1LHco4KBmvrsQGTYTyik6ymExAYJshMKha 

#proxypool1 us1-zcash.flypool.org:3333 

#proxypool2 eu1-zcash.flypool.org:13333 

http://www.ethosdistro.com/
http://www.configmaker.com/
https://configmaker.com/my/YawningPolitePushyMacaw.txt
https://configmaker.com/?hash=f268a70d9cbb9bc0
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#globalcore 2012 

#globalmem 4652 

#globalpowertune 125 

#proxypool3 zec-us-west1.nanopool.org:16666 

#proxypool4 zec-us-east1.nanopool.org:16666 

 

## Monero ## 

 

#miner 6e6a6d sgminer-gm-xmr  

#proxywallet 

4Arc3UV2WH7PsVeeiweWjUUJ4sJRbUMCLLV5oMLhkn4McQuV97ZXU6RWbwaVe4vUMveKAzAiA4j8xgUi29TpKXpm3yb6Sv

q 

#proxypool1 xmr-eu1.nanopool.org:14444 

#proxypool2 xmr-eu2.nanopool.org:14444 

#flags --cl-global-work 8192 --farm-recheck 200 

#fan 6e6b61 35 35 35 35 40 45 45 40 35 35 35  

#cor 6e6b61 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160  

#mem 6e6b61 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 

#pwr 6e6b61 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

#vlt 6e6b61 800 800 800 800 800 800 800 800 

 

Uitleg algemene regels uit config bestand: 
loc  -> Hiermee geef je een eigen naam aan je rig 

reb -> Dit nummer met +1 ophogen om een reboot op afstand te initiëren. (Het kan tot 15 min duren voordat de 

miner gaat herstarten) 
maxgputemp -> Maximale temperatuur (instelbaar) van je GPU’s. Als 1 van de de kaarten deze waarde nadert dan gaan 

alle ventilatoren van de miner hard draaien (100%) om de GPU’s te koelen. Mocht de tempartuur dan nog verder stijgen 
(bijv. 1 van de ventilatoren zijn geblokkeerd door een kabel iod) dan stop de miner automatisch wanneer de temparatuur 
van 80 graden is bereikt. 
globalfan -> Ventilator snelheid in percentage voor alle fans (ook per videokaart in te stellen (zie hieronder) 

 
 
Je ziet hier verschillende lijnen tekst waarbij alles met een # ervoor geen invloed heeft en 
wordt genegeerd. Zo kun je bijvoorbeeld in 1 bestand meerdere instellingen voor 
verschillende munten hebben staan waarbij je middels het plaatsen of verwijderen van een # 
de desbetreffende regels kunt activeren en de-activeren. Dit klinkt misschien ingewikkeld, 
maar als je dit eenmaal een paar keer hebt gedaan dan wijst het verder voor zich. 
 
 

Instellingen wijzigen 
Om instellingen te wijzigen ga je met de privé URL naar de edit modus van je config file op 
configmaker. De meest voor de handliggende wijzigingen die je wilt uitvoeren zijn de 
aanpassingen een de ventilator snelheid en de memclock (kloksnelheid van het geheugen in 
de videokaarten). In principe staat de memclock bij afleveren al goed ingesteld. Echter kun je 
zelf experimenteren om een hogere hashrate te halen door de memclock iets op te hogen. 
Echter zal dit niet de stabiliteit ten goede komen en zal je je miner vaker moeten herstarten. 
 
De ventilator stel je zo in dat de temperatuur van de kaarten zo rond de 65-72 graden zit. 
Hiermee kun je de miner erg stil krijgen. Wil je liever maximale koeling van de kaarten voor 
een hogere levensduur en staat je miner in een ruimte waar het geluid van de miner niet 
storend is; dan kun je de fans ook op 80 procent of zelfs nog hoger zetten. Houdt er wel 
rekening mee dat op deze manier je fans weer iets sneller slijten. 
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Handige tips 
➢ Het web-dashboard kun je overal waar je internet hebt bekijken. Je kunt middels een 

auto-refresh extensie (bijv. in Chome) je dashboard om de 5 minuten laten refreshen. 
Zo zie je snel wanneer er iets aan de hand is met (1 van) je miner(s). 

➢ Als je nieuwe instellingen gaat proberen; behoudt dan altijd de oude lijnen in je 
configfile en plaats er een # voor. Zo kun je altijd gemakkelijk terug naar de oude 
situatie. Je kunt ook het hele configbestand ergens lokaal op een computer opslaan 
als back-up. 

➢ De eerste 30 dagen na aanschaf van een miner geven wij kostenloos ondersteuning 
wanneer je vragen hebt over ethOS. Wij kunnen je (op afstand) helpen met het 
wisselen van een minigpool en/of coin. Na deze 30 dagen kunnen we al vanaf 10 euro 
per keer wijzigingen op verzoek doorvoeren. Informeer naar de mogelijkheden.  

➢ Je kunt een scherm aansluiten op de videokaart die aangesloten is op de GPU0 poort. 
Dit is de PCIEx16 (lang PCIE slot) die het dichtst bij de CPU zit. Echter kun je ook via 
SSH verbinding inloggen op je miner. Dit kan vrij eenvoudig vanuit het web-
dashboard op een computer die zich in hetzelfde netwerk bevindt. 

➢ Root user/pass: user: ethos /  password: Hashmania. 
➢ Meer info over ethOS vind je op http://ethosdistro.com/kb/  

 
 
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het gebruik van ethOS mar je naar: 
support@hashmania.nl 
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