
Update 






1. Log in op PASlive als 
clubverantwoordelijke en ga naar 
het tabblad van de PASclub. 
 
 
 

2. U ziet bij uw PASclub een 
lichtoranje knop staan met daarin 
de update. Daarnaast ziet u ook 
de online knop die op dit 
moment rood is. Dit betekent dat 
de PASclub nog niet aanstaat en 
dat de update dus nog niet 
geïnstalleerd kan worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Sluit de PASclub aan op de 
voeding en vul de activatiecode 
in die u kunt vinden in PASlive.  
 
 
 

4. Klik op de activatiecode in 
PASlive van de PASclub die u wilt 
updaten. U ziet nu een 6-cijferige 
code die 6 uur geldig blijft. Deze 
code vult u in op de PASclub. 

 

5. Nadat de activatiecode is ingevuld en 
de online knop in PASlive groen wordt, 
zal ook de oranje knop in PASlive 
feloranje worden. 
 

6. Klik nu op de oranje knop om de 
update te installeren. PASlive zal een 
melding geven ter bevestiging van uw 
actie. Klik op OK om de update uit te 
voeren.  
 
 
 
 

7. De update zal in totaal ongeveer 10 
minuten duren.  
 
 
 

8. De PASclub zal de update inladen, dit 
kunt u op het scherm zien. Als de 
update is klaargezet, zal de PASclub 
opnieuw vanzelf opstarten.  

9. Na het automatisch opnieuw opstarten 
begint de PASclub met het installeren 
van de update. In dit geval ziet u nog 
een deel van het scherm, maar het kan 
ook zijn dat u niks op het scherm ziet. 
De LEDlamp zal constant blijven 
knipperen tijden het installeren van de 
update. Nadat de update is 
geïnstalleerd, zal de PASclub nogmaals 
automatisch herstarten. Hierna is de 
update klaar en kunt u met de 
PASclub inkorven en afslaan.  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