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Installatie

1. Hieronder vindt u alle onderdelen:


	 De PASclub ( master )


	 GSM antenne


	 GPS antenne


	 Voeding


	 USB kabel





2.    Monteren van de onderdelen:


	 Schroef beide antennes achteraan vast, 


	 de GPS antenne links en de GSM antenne


	 rechts. Voeding achteraan aansluiten.





3.    Positie van de GPS antenne:


	 Het is belangrijk dat GPS antenne dicht


	 bij een raam geplaatst wordt. Eens u de ideale


	 positie heeft gevonden kan u de ontvanger 


	 steeds op dezelfde plaats gebruiken.


	 Onderkant is magnetisch, eenvoudig aan 


	 metaal te bevestigen.


4.    Installatie klaar, een PASclub is gekoppeld aan 1 vereniging en kan dus niet zonder 	
	 tussenkomst (van BRICON) door een andere vereniging worden gebruikt. 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Club verantwoordelijke

Het werken met de PASclub kan enkel na activatie door een club verantwoordelijke. De 
beveiliging en het belang van de inkorf antenne zijn in het verleden van heel grote impact 
gebleken, daarom is de PASclub digitaal beveiligd en onder controle van de PAS server.


Er is dus een log in als club verantwoordelijke nodig, deze wordt door uw BRICON 
verdeler aangemaakt bij het leveren van de PASclub, meerdere mogelijk.


Om de PASclub te kunnen gebruiken:


1. Log in naar PAS-live als club verantwoordelijke, dit kan via GSM, tablet of PC.


	 	 PASclub	 


2.    U drukt op activeercode van de PASclub die u wenst te gebruiken. Een code van 6 	
	 cijfers komt te voorschijn en de tijdaanduiding zolang deze actief blijft.


3.    Geef de code in op de juiste PASclub.
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www.pas-live.nl/be

U als club verantwoordelijke krijgt 3 extra iconen en 1 aangepast icoon:


Toegevoegd:

- PASclub : Controlepaneel voor de PASclub toestellen. Zie pagina 4

- Ledenlijst : Overzicht van de leden en hun PASbox toestellen.


Aangepast:


Wedstrijden : Per wedstrijd is er een admin knop om alle ingekorfde leden te zien en hun 	
	 lijsten in PDF formaat.


	 	 Ledenlijst


In dit overzicht kan u als verantwoordelijke zien of alle toestellen online staan, door op de 
rechtse coordinaten te drukken kan u zien waar de PASbox zich bevind op Google maps.
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Wedstrijden 

Het wedstrijdoverzicht ziet er hetzelfde uit als elke lid behalve dat er achteraan een admin 
knop is toegevoegd.


In dit overzicht ziet u alle ingekorfde leden met hun afdrukken, zolang er geen 
automatische uplink is naar de NPO server kan u hier manueel het UDP aanmaken. Links 
kan u de PASboxen zien van elke individuele liefhebber die ingekorfd heeft en zijn status. 
Deze status is steeds live, zoals u hier ziet staan een deel boxen niet meer actief omdat 
het seizoen reeds beëindigd is. De data is steeds toegankelijk, ongeacht de PASbox 
online is of niet.
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Wedstrijd voorbereiding

Alle koppeltabellen moeten in PAS-live aanwezig zijn, dit kan via het koppeltabel beheer 
van PAS-live zelf of via het inladen van reeds bestaande koppeltabellen uit andere 
applicaties. Voor meer info ivm ring koppelen zie video handleidingen op www.bricon-
pas.com.


Alle wedstrijden zijn reeds opgenomen in de vluchtkalender en kan steeds ( indien nodig ) 
aangepast worden via de wedstrijd cloud (NPO of derden) of door de wedstrijd 
verantwoordelijke.


48 uur voor de inkorving kunnen de liefhebbers via hun eigen portaal van PAS-live gaan 
voorbenoemen en hun poulebrief invullen. Dit kunnen ze tot vlak voor ze gaan inkorven.


Verder heeft de vereniging geen voorbereidend werk.


VOORBENOEMEN	 	 	 	 	 POULEBRIEF





Via de PASclub pagina kun je de inkorving live volgen, druk op “Open”
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Inkorven ( full cloud )

Om het inkorven te kunnen starten moet u als club verantwoordelijke de PASclub 
opstarten met de activatiecode en zorgen dat dit tenminste 15 min gebeurt voor de start 
van de inkorving zodat de PASclub voldoende tijd heeft voor het vinden van de satellieten 
en de correcte tijd. Bij een herstart na reeds gesynchroniseerd te zijn zullen de satellieten 
sneller gevonden worden.


Na ingeven van de activatiecode kun je tot inkorven overgaan.


	 	 	 	 	 	 	 Inkorven enkel mogelijk indien de PASclub 


	 	 	 	 	 	 	 de juiste tijd heeft ontvangen.


Kies inkorven en de wedstrijden worden geladen, indien er slecht 1 is zal de PASclub 
starten met de inkorfsessie. Bij meerdere keuzes selecteert u de juiste wedstrijd.
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R: N-39 PERONNE
INK:000 N:

       >DUIF<

!!"#$%&"'()"!!

Eerste liefhebber bied zich aan: druk op <OK>

 Indien liefhebber met PASbox.


Hou de eerste duif van deze liefhebber in de 
antenne.

R: N-39 PERONNE
INK:000 N:Bart Voogt
Chip:B64B35DE
=> NL-19-0300010
GET: 1
 <C> FOUT <OK>CORRECT

Na een 2-tal seconden is de koppeltabel geladen


Bevestig het ringnummer na controle door <OK> te 
drukken.

R: N-39 PERONNE
INK:000 N:Bart Voogt

Verzend duif naar
PAS-live

!!"#$%&"'()"!!

De duif wordt live naar de PAS cloud verzonden en 
bevestigd, neemt een 2-tal seconden in beslag.


R: N-39 PERONNE
INK:001 N:Bart Voogt

       >DUIF<

!!"#$%&"'()"!!

Elke duif op dezelfde wijze aanbieden.

R: N-39 PERONNE
INK:025 N:Bart Voogt

       >DUIF<

!!"#$%&"'()"!!

Alle duiven van deze liefhebber zijn ingekorfd.


Druk op <C> om de inkorving van deze liefhebber te 
beëindigen.












De inkorving kan live gevolgd worden op het scherm via PAS-live en kies de vlucht.
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R: N-39 PERONNE
INK:025 N:Bart Voogt
Liefhebber akkoord?
Verz. Naar PAS-live?

 <C>NOG NIET <OK>JA

Door op <OK> te drukken wordt de inkorving 
afgerond en is de inkorving definitief.


Door op <C> te drukken wordt deze liefhebber 
gepauzeerd en kunnen er nog duiven toegevoegd 
worden.


De PDF afdrukken worden (enkel) gemaakt door op 
<OK> te drukken.

R: N-39 PERONNE
    Sluit BA aan
 +>
 Of <OK> met PASbox

!!"#$%&"'()"!!

De inkorving van de afgeronde liefhebber worden 
nog eens compleet verstuurd naar de PAS cloud.


Volgende liefhebber mag zich aanbieden.



Inkorven >> Annulatie











Inkorven >> Chip vervangen
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R: N-39 PERONNE
INK:000 N:Bart Voogt
Chip:B64B35DE
=> NL-19-0300010
GET: 1
 <C> FOUT <OK>CORRECT

Indien het ringnummer niet klopt of de duif toch niet 
mee mag kan u op <C> drukken in dit stadium. De 
duif wordt dan niet ingekorfd.


R: N-39 PERONNE
INK:025 N:Bart Voogt

       >DUIF<

!!"#$%&"'()"!!

Als u reeds <OK> gedrukt heeft, de duif is dan 
ingekorfd, kan u toch deze nog annuleren.


Hou de duif opnieuw in de antenne.

 Duif reeds ingemand
INK:025 N:Bart Voogt
Chip:B65638DF
=> NL-20-0300817

 <C>WIS <OK>BEHOUD

Om de duif te annuleren hoeft u nu enkel te 
bevestigen met <C>.


Na het annuleren kan u gewoon verder inkorven.

Na “Liefhebber akkoord” is een annulatie niet meer 
mogelijk.

Chip niet gelinkt.
Toevoegen?

 <C>TERUG <OK>VERDER

Om een chip te vervangen moet u een niet in gebruik 
zijnde chip in de antenne houden.


De chip wordt naar de cloud gestuurd ter controle, 
als ze niet gebruikt is kan u ze toevoegen door op 
<OK> te drukken.

Geef laatste cijfers
van de te koppelen
Duif.

 
 Duif #:50

U kan de laatste cijfers ingeven van de duif met 
kapotte chip. Druk <OK> om te bevestigen.


U krijgt het volledige nummer te zien, indien er 
meerdere mogelijkheden zijn drukt u het nummer 
naast het juiste ringnummer in de selectie. Door op 
<C> te drukken kan u steeds terug.



Afslaan - full cloud

Voor het afslaan moet er geen enkele PASbox naar de vereniging of maatschappij 
gebracht worden. De afslag gebeurt integraal op afstand via de PAS-live cloud.

Per vereniging zullen alle PASboxen samen afgestaan worden, dit kan via de voorziene 
knop gebeuren en zelf meerdere keren of het afslaan wordt automatisch gestuurd via de 
cloud (bv KBDB of NPO cloud).


	 	 	 	 	 	 	 	 	 via admin knop wedstrijden


Inkorven - Unives M/S met UDP

De PASclub ondersteund het Unives met Master - Slave, hierdoor kan de PAS club ook 
de traditionele EC systemen inkorven als zij op deze software draaien. Bij gebruik wordt 
er zowel in de cloud ingekorfd als op een liefhebbertoestel. De PDF afdrukken en het UDP 
worden ook toegevoegd naar de cloud.


Afslaan - Unives M/S met UDP

Een liefhebberapparaat moet wel nog na het klokken uitgelezen worden, daarom is de 
PASclub ook met een ‘Afslaan’ icoon voorzien. Opgelet er moet wel een wedstrijd actief 
zijn. Afdrukken en UDP komen ook in de PAS cloud terecht.
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R: N-39 PERONNE
    Sluit BA aan
 +>
 Of <OK> met PASbox

!!"#$%&"'()"!!

Op dit moment kan u een BA (liefhebbertoestel) 
aansluiten, de werking is vervolgens dezelfde.


Deze keuze heb je na elke liefhebber.

       Afslaan
    Sluit BA aan
 +>

!!"#$%&"'()"!!

Op dit moment kan u een BA (liefhebbertoestel) 
aansluiten, de vlucht wordt getoond (indien 
meerdere -> selecteren).


Alles wordt eveneens naar de cloud gestuurd.



Inkorven / Afslaan - Unives 1.7

Blader in het hoofdmenu tot u het inkorficoontje hebt met UNIVES 1.7 eronder.

Druk op OK en de PASclub is nu een UNIVES inkorfantenne waarbij de bediening gebeurt 
op het aangesloten UNIVES apparaat. Indien u reeds aan het inkorven bent (bv PASbox), 
dient u eerst uit deze inkorf modus te gaan door op ‘C’ te drukken.




Extra video handleidingen per thema beschikbaar op


	 	 www.bricon-pas.com
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Een product van:

BRICON nv

Europark Oost 15c 


9100 Sint-Niklaas - Belgium

Tel: +32(0)3/777.39.74


E-mail: bricon@bricon.be


