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Installatie
1. Hieronder vindt u de onderdelen uit de doos:
De PASbox
GSM antenne
GPS antenne
beugel

2. Monteren van de antennes aan de PASbox:
Schroef beide antennes vast.
GPS aan de linkse zijde, GSM rechts.

3. Plaatsing en positie GPS antenne:
De GPS antenne is magnetisch en moet op een plaats dat zicht heeft naar buiten
monteert worden, dit kan tegen een raam zijn maar ook op de gevel van het hok
(wel droog).

4. Plaatsing beugel:
U kan de beugel plaatsen in het hok, zorg dat
de PASbox steeds een goed ontvangst heeft.

5. Aankoppelen antennekabel / opstart:
Het is belangrijk dat de antennekabel goed wordt aangedrukt en vastgeschroefd.
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Werkwijze bij u thuis
Als de PASbox is opgestart werkt hij volledig automatisch, hieronder ziet u het scherm.
Wij hebben de betekenissen voor u verduidelijkt:
Aantal registraties vanuit de
hok antennes = teller

Signaalsterkte

GPS ontvangst
Min. = 4

Aantal registraties
verzonden naar de cloud en
bevestigd

Aantal
hok antennes

Status server
verbinding
Live = standby
Online =
communicatie

Alle registraties worden dus automatisch en zonder tussenkomst naar de beveiligde
server verstuurd. U als liefhebber krijgt alle informatie online ter beschikking via 2 kanalen:

U kan online naar de website www.pas-live.nl
of www.pas-live.be gaan waar u uw
persoonlijk platform heeft. De log in krijgt u
automatisch bij activatie van uw PASbox.
De PAS app kan u downloaden via de
gekende kanalen van iOS en Android. Via de
APP krijgt u push-berichten van de
aankomsten en steeds alle en complete
informatie waar u ook bent.
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Wat u moet weten
1. Functie toetsen:
P1 = U krijgt een overzicht van de aangesloten antenne nummers.
P2 = U krijgt het serienummer en versienummer van de PASbox alsook het IMEI
nummer van de interne modem.
2. Wissen:
De PASbox hoeft nooit gewist te worden, op de server zal ook alle data aanwezig
blijven en voor u toegankelijk.
3.

Extra functies / menu:
Om naar het PASbox menu te gaan om bv antennes te programmeren. Ontkoppel
de PASbox van de antennes, hou de P2 toets ingedrukt en koppel de antennekabel
opnieuw aan. Het menu zal nu zichtbaar worden. Opgelet, antennes programmeren
is steeds 1 voor 1 aan te sluiten!

4.

De PASbox blijft steeds aangesloten:
U hoeft de PASbox dus niet los te koppelen, het toestel is voorzien om een
permanente bewaking over uw antennes uit te voeren.

5.

Reset van de teller:
Om 04.00 in de morgen zal uw teller op 0 gezet worden en is er een diagnostiek
van de PASbox. Tellers zullen niet gereset worden indien de PASbox niet online
was om 04.00u. De diagnostiek zal wel automatisch gebeuren bij een nieuwe
opstart.

6.

Wat is uw klok:
Uw klok bestaat uit 2 voorname delen, namelijk de PASbox (deel bij u thuis) en
PASlive, het deel in de cloud.

Inkorven / Afslaan in cloud modus
Inkorven: Om in te korven met de PAS hoeft u alleen met uw duiven naar de vereniging te
gaan waar een PASclub aanwezig is. De inkorving gebeurt direct op uw cloud deel van
PAS.
Afslaan: Evenals het inkorven hoeft u niks mee te nemen naar de club, sterker nog, u
hoeft zelfs niet naar de club. Het afslaan gebeurt automatisch en wel na elke registratie
van een duif. Dus na elke geklokte duif zijn uw tijden gecontroleerd en is er een afslag
gebeurt. De de nitieve afslag zal de server zelf berekenen als er voldoende prijzen
verdeeld zijn of de club/vereniging voert deze via hun platform toegang uit.

fi
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www.pas-live.nl of www.pas-live.be
Het 2e deel van uw klok zit in de cloud.

Gebruikersnaam is uw KBDB/NPO lidnummer en het paswoord heeft u aangemaakt bij de
registratie van uw klok.
In PASlive beschikt een liefhebber over 3 hoofdfuncties:

Overzicht PASbox
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Duivenlijst

De velden ‘extra informatie’ en ‘Hok info’ kan u zelf invullen met bv een naam van de duif
en zijn hok of bak waar hij zit.

Wedstrijden

In het wedstrijd overzicht vind u al uw inkorf- en aankomstlijsten, alsook een link naar de
live uitslag.
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PAS app
Te downloaden via iOS (Apple store) en Android (Google play)

De App brengt u in contact met alle registraties die ooit op de server werden
geregistreerd, via de lter kan u alles opvragen en zelfs per hok. U ziet ook steeds of uw
hok installatie in het groen staat. Via pushberichten krijgt u steeds de laatste info
onmiddellijk binnen.

Een product van:

BRICON nv
Europark Oost 15c
9100 Sint-Niklaas - Belgium
Tel: +32(0)3/777.39.74
E-mail: bricon@bricon.be
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