
      Inkorven	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pincode opvragen 






1. Zet de inkorftafel klaar met de 
Clubmaster zoals u voorheen 
ook deed. 

2. Koppel de PASslave aan de 
Clubmaster zoals een gewone 
klok. 

3. De PASslave start op. Hij zal 
eerst verbinding maken met de 
cloud.  

4. Zet de Clubmaster op inkorven. 
Druk op <1> op de PASslave op 
te starten met inkorven.  
 
Op dit moment is de PASslave 
passief en kan deze dus 
aangesloten blijven tijdens het 
inkorven met andere klokken.  

5. U geeft nu het nationaal 
lidnummer van de liefhebber in. 
Daarna moet de liefhebber zijn 
persoonlijke pincode invoeren 
om te kunnen inkorven. Deze is 
te vinden in de PASlive van de 
liefhebber. 

6. De koppeltabel wordt ingeladen. 
Dit duurt ongeveer 2 seconden. 
De PASslave is klaar voor 
gebruik. U kunt nu inkorven via 
de Clubmaster volgens het 
klassieke systeem. 


Bij duoklokken moet u eerst de 
PASslave aansluiten met een 
splitkabel, dan sluit u de duoklok 
aan. Pas als beide toestellen zijn 
aangesloten, vult u het lidnummer in. 

1. Ga naar PASlive en log in met uw 
persoonlijke gegevens 

2. Ga naar de pagina instellingen. 

3. Hier vindt u uw persoonlijke pincode 
die u kunt gebruiken voor het inkorven. 
U kunt deze pincode aanpassen in 
PASlive.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afslaan


De clubverantwoordelijke kan geheel op 
zichzelf de PASbox afslaan met de 
PASslave. De PASbox moet niet in de 
vereniging komen hiervoor, die blijft altijd 
thuis. 


1. Sluit de PASslave aan op de 
Clubmaster en druk op <2> om te 
starten met het afslaan van alle 
PASbox liefhebbers.  

2. Vul het lidnummer in van de liefhebber. 
De PASslave heeft nu geen pincode 
nodig om te starten.  

3. U kunt nu afslaan volgens het huidige 
systeem met de bediening via de 
Clubmaster. U kunt meerdere 
vluchten gelijktijdig afslaan.  
Dit herhaalt u voor elke klok. 1www.bricon-pas.com

http://www.bricon-pas.com



