
         Inkorven met PASclub 




1. De club verantwoordelijke start de 
PASclub op met de activatiecode. Dit 
moet minstens 15 minuten voor de start 
van de inkorving. 
 
 

2. Druk op <OK> om te starten met 
inkorven. 
 
De PASclub selecteert automatisch de 
juiste wedstrijd. 
 
Als er meerdere wedstrijden zijn, 
selecteert u welke wedstrijd u wilt 
inkorven. 
 
Alle wedstrijden staan al automatisch in 
de PASclub via de KBDB cloud. 

3. De eerste liefhebber biedt zich aan: 
Druk op <OK> als de liefhebber enkel 
met een PASbox inkorft.  
Als de liefhebber een klassieke klok 
heeft, sluit u deze aan op de PASclub. 

4. Houdt de eerste duif van deze liefhebber 
in de antenne.  
Het LED kleurt rood, de duif wordt 
behandelt en de koppeltabel wordt 
geladen. 
Bevestig het ringnummer na controle 
door op <OK> te drukken. 

5. Het LED kleurt oranje, de gegevens van 
de duif worden nu automatisch naar de 
cloud verzonden. 

6. Het LED kleurt nu groen. U kunt de volgende duif 
inkorven. Hierbij herhaalt u stap 4 en stap 5. 

7. Alle duiven van deze liefhebber zijn ingekorfd. 
Druk op <C> om de inkorving van deze liefhebber 
te beëindigen.  

8. Door op <OK> te drukken wordt de inkorving 
afgerond en is deze definitief. De gegevens 
worden automatisch naar de PAScloud en de 
KBDB-cloud verzonden. De afdrukken worden 
automatisch in PDF gezet.  
Deze kunt u terugvinden op KBDB-Admin zowel 
onder de login van liefhebber als van de club.  

9. U kunt direct verder met de volgende liefhebber. 
Dit gebeurt volgens dezelfde stappen.


 
Activatiecode opvragen


Het werken met een PASclub kan enkel na activatie 
door een club verantwoordelijke.


1. Log in op PASlive als club verantwoordelijke. Dit 
kan via GSM, tablet of PC. 
 

2. U klikt op het tabblad waar u het icoontje van de 
PASclub ziet staan. In dit tabblad drukt u op de 
activatiecode van de PASclub die u wenst te 
gebruiken. 
Een code van 6 cijfers komt tevoorschijn. 
Daarnaast ziet u ook de geldigheidsduur van deze 
code. De code blijft altijd 6 uur geldig. 


3. Vul nu deze code in op de juiste PASclub.  
Opgelet, de serienummers moeten wel gelijk 
zijn. 
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1. Houdt een chip -die niet in gebruik is - 
in de antenne. De PASclub vraagt nu 
of u de chip wilt toevoegen. Druk op 
<OK>. 

2. Geef dan de laatste cijfers van de duif 
in om de duif met de nieuwe chip te 
kunnen koppelen. Druk daarna op 
<OK>. 
U krijgt daarna het volledige nummer 
te zien. 
 
Opmerking: een noodkoppel dient 
enkel om een defecte chip van een 
bestaande duif te kunnen vervangen.


Afslaan - Klassiek systeem


1. Op het beginscherm van de PASclub 
ziet u inkorven staan. Klik één keer 
naar rechts, en u komt uit bij Afslaan.  
Druk op <OK> om te starten met 
afslaan.  

2. Op dit moment kunt u elk systeem op 
de PASclub aansluiten om af te slaan.  
 
 

3. De PASclub laat nu de actieve 
vluchten zien die in de klok staan. U 
kiest welke vlucht u wilt afslaan. 
 
 

4. De duiven worden opgevraagd en dan 
naar PASlive gestuurd. De afdrukken 
worden automatisch in PDF 
aangemaakt op de KBDB-cloud.

U heeft een duif ingekorfd, maar het ringnummer 
klopt niet of de duif kan toch niet mee. Druk op <C> 
om de duif te annuleren. Deze duif wordt dan niet 
ingekorfd.  

Als de duif al is ingekorfd en het ringnummer 
gecontroleerd is, kunt u de duif annuleren door hem 
nog eens bij de antenne te houden. 

De PASclub geeft aan dat de duif reeds is ingekorfd. 
Druk op <C> om de duif te annuleren. 


Na “liefhebber akkoord” kunt u geen duif meer 
annuleren. 


Afslaan - Cloud


Voor de PASbox gebeurt het afslaan volledig in de 
KBDB-cloud. Er moet geen PASbox aanwezig zijn in 
de vereniging.


De clubverantwoordelijke gaat naar de KBDB-Admin 
site en logt in. 


Na het inloggen gaat u naar het tabblad uitslagen. 
Bij FFS PDF kunt u de wedstrijd selecteren waarvan 
u de afdrukken wilt zien.


Uitmaak: Alle data kan opgevraagd worden via de 
KBDB-cloud.
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