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Voorwoord
Dit document behandelt de eerste  installatie 

en het onderhoud van op  ZUMspot 

gebaseerde “hotspots” die  draaien op 

Raspberry PiZeroW (of Pi3)  platformen met

Pi-Star software. Delen I  tot en met III

beschrijven de stappen die  nodig zijn om 

een nieuw systeem op te  zetten. Dit wordt 

gevolgd door een reeks  bijlagen die 

betrekking hebben op andere  onderwerpen 

die je waarschijnlijk tijdens het gebruik

tegenkomt.
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Inhoud
 Je ZUMspot voorbereiden voor het eerste  

gebruik

 Deel I: Een Pi-Star μSD-kaart voorbereiden

 Deel II: Pi-Star configureren / aanpassen

 Deel III: Je radio's configureren

 Bijlagen: (specifieke onderwerpen en  

problemen)

 Firmware updaten, Brandmeister

instellen,  toegang tot speciale functies,

enz.
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Opmerking over Software versies:
Veel schermafbeeldingen in de eerste hoofdstukken zijn

gebaseerd op versie 3.4.11. Een gedeelte van het

materiaal in de bijagen is gebaseerd op latere versies.

Alles in het PDF moet werken met versies tot en met de 

versie vermeld op de titel pagina. Het is te veel werk om de 

schermafbeeldingen bij iedere nieuwe versie aan te 

passen, dus dat doe ik niet als de oude versies nog 

werken. Als gevolg daarvan kan het zijn dat, als je een 

nieuwere versie dan 3.4.11 gebruikt, je schermen er soms 

iets anders uit zien. Bedenk ook dat de schermafbeeldingen 

de originele van KC6N zijn en dus kunnen afwijken van wat 

je op een Nederlandse PC ziet.
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Deel I
Een µSD kaart met een Pi-Star image voorbereiden

Voer deze sectie uit als u opnieuw begint met een lege μ-SD-
kaart, of als u een upgrade uitvoert naar een nieuwe versie  
met een nieuwe lege kaart. Als u begint met een set met een  
kaart met een image, kunt u doorgaan naar Deel II.
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Download het Pi-Star Image (1)
Ga naar de volgende URL:  

http://www.pistar.uk/index.php

Klik: “Downloads”, Klik: “Download Pi-

Star”
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1. Download het bestand met  

de naam “Pi-Star_Rpi…”  

en sla het ergens op waar  
je het terug kunt vinden.

2. Dit is een “gezipt” bestand,  

je moet het “ontzippen” om  
het xxx.img te krijgen dat je  

op je op je µ-SD kaart moet  

zetten.
3. Ontzip de map en noteer  

het “xxx.img” bestand (dat  

heb je later nodig)
4. Let op: er zijn nog enkele  

andere interessante links  

op deze pagina die je  
misschien ook wilt bekijken.

Download het Pi-Star Image (2)
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Formatteer een lege µSD kaart

3. Laat dit leeg, het Pi-Star  

image wijzigt dit in “boot”  

als het geladen wordt.

4. Kies “Format”

Gebruik “SDFormatter” om een µ-SD 

kaart te formatteren voordat je er een 

image op zet.

1. Stel hier de schijfletter

voor  je µ-SD kaart in

2. Kies een formatteer optie
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Hetimageoverbrengen
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 Het XXX.img bestand is een  

gecomprimeerd µ-SD kaart image dat  

uitgepakt moet worden door een imager  

programma om de bestandsstructuur op  

de uiteindelijke µ-SD kaart te maken.

 Er zijn daarvoor diverse opties, hier zijn  

drie die goed werken:

 Win32 Disk Imager

 SDImager

 Etcher
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Win32 Disk Imager gebruiken

1. Navigeer naar je image bestand (bijvoorbeeld): 

Pi-Star_RPi_V3.4.11_06-Mar-2018.img

2. Stel de schijf letter voor je µ-SD kaart

in: “F” (in dit geval)

3. Kies “Write” en wacht tot de voortgang

balk aan het eind is.

Optie 1: Een image naar een µ-SD

kaart schrijven met “Win32 Imager”.

Opmerking: Om een back up van een image te maken, doe je gewoon het proces in
omgekeerde volgorde: Kies in stap 1 een pad en bestandsnaam naar een plek op je HDD  

waar je het image wilt opslaan, kies in stap 2 de schijfletter letter voor de µ-SD kaart. Klik  

“Read”. Er wordt een kopie image van de kaart naar een .img bestand op je HDD  

geschreven. Je kunt dan het “Write” proces gebruiken om een andere kaart te “klonen”.

Opmerking: Ik doe dit nooit, ik maak altijd een nieuwe kaart.
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SDImager gebruiken
1.Stel de schijf letter voor je µ-SD

kaart in: “F” (in dit geval)

2. Navigeer naar je image bestand  

(bijvoorbeeld): Pi-Star_RPi_V3.4.11_06-

Mar-2018.img

3. Kies “Write” en wacht tot de  

voortgang balk aan het eind is.

Optie 2: Een image naar een µ-SD  

kaart schrijven met SD Imager.

Opmerking: Je kunt een image backuppen  

en kaarten klonen zoals beschreven bij  

Win32 Disk Imager op de vorige pagina.

Merk op dat dit programma ook een kaart  

kan formatteren. Dit programma doet alles  

wat je nodig hebt.
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Etcher gebruiken
1. Klik “Select image  

en Navigeer naar je

image bestand

(bijvoorbeeld): Pi-

Star_RPi_V3.4.11_06-

Mar-2018.img

2. Kies de schijfletter 

voor je µ-SD kaart.

3. Klik Flash en wacht 

tot het proces gereed 

is.

Optie 3: Een image naar een µ-SD  kaart 

schrijven met Etcher.

Dit is een leuke applet met een heel eenvoudige interface die veel mensen leuk 

vinden. Het valideert ook het image als onderdeel van het flash-proces en kan 

worden gestart vanuit het ZIP-bestand. Ik geef de voorkeur aan de "draagbare" 

versie, omdat ik die kan meenemen op een USB-stick. 12



Websites:
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 Win32DiskImager:
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

 SDImager:
https://sourceforge.net/projects/sdimager/

 Etcher: https://etcher.io/

 SDFormatter:
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
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Deel II

De ZUMspot/Pi-Starvoor de eerste keer starten

Je hebt nu een kaart met image, laten we pi-star configureren 
met je aangepaste instellingen.
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Verzamel het volgende:
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 Basic ZUMspot kit

 ZUM Bord (met Antenne)

 Raspberry Pi ZeroW (met connector)

 µSD kaart (met Image v3.4.11 of 

nieuwer)

 Behuizing (Optioneel)

 Windows PC met Internet toegang

 USB µSD kaart lezer

 WiFI inlog voor tenminte één WiFi

netwerk (SSID en PSK), DMR ID 15



Voordat je begint
 Monteer de ZUMspot op de Raspberry Pi

Zero/W – Op dit punt heb je nog geen 

behuizing nodig.

 Installeer de antenne op de ZUMspot.

 Installeer de µSD kaart die je net gemaakt 

hebt met het image.

 Sluit de spanning aan op de samengestelde 

contraptie en wacht ongeveer 3 minuten zodat 

hij zijn opstart routine kan afmaken.
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Pi-Star start op in AutoAP mode
 Pi-Star wordt automatisch een Wifi 

toeganspunt als hij niet binnen een aantal 

minuten een verbinding kan maken.

 Zoek naar het WiFi netwerk “Pi-Star-

Setup” en log er op in.

 Open je browser (elke browser is goed) en 

ga naar: http://pi-star (in Windows) of 

http://pi-star.local (in Apple iOS).

 Log in op Pi-Star setup en wacht op het 

eerste Pi-Star info scherm 17

http://pi-star/
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Voorbeeld: Pi-Star AutoAP
Met WiFi ingeschakeld op je apparaat (iPhone, 

iPad, PC enz.) moet je zien dat PiStar een WiFi

netwerk met de naam “Pi-Star-Setup” aangemaakt 

heeft. Dit moet na een minuut of 2 – 3 als een van 

je WiFi opties verschijnen zoals getoond (op een 

Apple iPad). Log in op dit netwerk.

(WW: raspberry).

Stuur de browser naar “http://pi-star.local” (iOS) 

of “http://pi-star” (Windows) zoals beschreven 

op de vorige pagina en log in op je Pi-Star.

Als je bent ingelogd moet je het Eerste Pi-Star info

scherm zien zoals op de volgende pagina. Stel nu 

Pi-Star in zoals hieronder uitgelegd. Let er op dat 

je tenminste één WiFi account aanmaakt zoals 

aan het einde aangegeven, zodat je met je hot

spot kunt verbinden.
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Het eerste Pi-Star Informatiescherm

Wacht ongeveer 10 seconden tot de veiligheids pop-up verschijnt.
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Windows Beveiligings Pop-Up:

1. Voer het volgende in:  

Gebruikersnaam: 

“pi-star” 

Wachtwoord:

“raspberry”

2. Klik “OK”
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Dit geeft je het “Pi-Star Configuratie Scherm” 

rechts. De standaard instelling is waarschijnljk 

DSTAR.

Kies in het “General Configuration” blok 

“ZUMspot – Raspberry Pi Hat (GPIO)” als

het Radio/Modem Type en klik “Apply Changes”

Pi-Star Configuratie Scherm:
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Wacht na het klikken op “Apply Changes” tot de Pi-Star door zijn update en re-set 

proces gaat. Dit scherm verschijnt ongeveer 20 seconden na het invoeren van de 

wijzigingen kort daarna gevolgd door het configuratie scherm met de 

veranderingen zichtbaar. Je zult dit meerder keren doen tijdens het instellen en je 

moet deze gang van zaken elke keer afwachten.

Pi-Star Apply Changes Opmerking
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Modem Waarschuwing Pop-Up:
Nadat deze eerste resetcyclus klaar is, krijg 

je wellicht een melding die je vraagt je 

modem opnieuw te kiezen in het uitrolmenu. 

Kies in dat geval opnieuw “ZUMspot –

Raspberry  Pi Hat (GPIO)”.

Na het opnieuw invoeren van het

Modem Type, klik je weer op “Apply  

Changes” en wacht op het resetten. 2323



Het nieuwe configuratie scherm ziet er zo uit:  Er is 

een nieuw blok dat de mogelijkheden van de

“ZUMspot – Raspberry Pi Hat (GPIO)” die op je 

Raspberry Pi Zero/W zit, weergeeft.

Pi-Star Configuration Scherm:

Hier vertel je de ZUMspot/Pi-Star wat hij voor je moet doen. 

Het meeste kan ongewijzigd blijven omdat we meestal 

DMR en DSTAR willen. Als je YSF (Fusion),  APCO P25 

en/of YSF2DMR wilt, zet je die aan. Voor elke mode 

verschijnt een nieuw configuratie blok (nadat je klikt op

“Apply Changes”) en het systeem zal zich resetten.
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Pi-Star Control SW Instellingen:

Zorg ervoor dat het “Control Software” Blok is ingesteld 

zoals hierboven. De standaard instellingen moeten 

werken. Als je iets wijzigt denk er dan aan om op “Apply 

Changes” te klikken en te wachten totdat de nieuwe 

instellingen verschijnen.
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Pi-Star MMDVM Host Instellingen

Hier kies je de communicatie opties die je met je 

ZUMspot/Pi-Star wilt uitvoeren.

Die van mij (hier getoond) zijn ingesteld voor DMR, 

DSTAR en YSF (Fusion). Je moet tenminste één mode 

ingesteld hebben. De ZUMspot/Pi-Star “scant” de modes 

die hier ingesteld zijn. Je kunt de scan wacht en hang 

tijden naar wens instellen. De standaard waardes zijn 20 

seconden zoals hierboven te zien is. Klik “Apply 

Changes” als je klaar bent. OPMERKING:  Het plaatje 

toont hier de mogelijkheden in versie 3.4.15.
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Pi-Star General Config. Instelingen:

Hier stel je Pi-Star in voor je station.  Vul je roepletters, 

DMR ID, stel de frequentie van de ZUM/Pi in, enz. in.

“Node Type” bepaalt of hotspot alleen op jouw DMR ID 

reageert (zet hem op Private!) of op elk DMR ID.

Klik “Apply Changes” als je klaar bent en wacht totdat de 

nieuwe instellingen verschijnen.
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Pi-Star DMR Config. Instellingen:
Hier stel je DMR in. Kies je DMR Master  Server, stel je

Color Code in, enz. Het inschakelen  van de laatste 

schakelaar stelt je ZUM/Pi in staat om Talker Alias data 

naar je radio te sturen, als die het ondersteunt (Hytera, 

MD-380 met alternatieve firmware, Anytone).

Klik “Apply Changes” als je klaar bent.

Opmerking: Dit blok kan er andrs uitzien (met een paar

extra opties). Nadat je degene die hier getoond worden

hebt ingesteld ziet het er na de reset uit zoals hier.
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Pi-Star DSTAR Config. Instellingen:
Hier stel je DSTAR in. Voer je RPT1  module letter in

(Meestal “B”). RPT2 wordt autoatisch gegenereerd. 

Verander het Remote Password NIET. Stel een 

standaard reflector in (hier verbind je DSTAR configuratie

mee bij het opstarten). Kies een APRS Host en een taal.

Zet tijd aankondigingen aan (optioneel). Laat “Use  

DPlus for XRF” voorlopig uit (verderop staat info over 

wat te doen met deze schakelaar). Klik “Apply 

Changes” als je klaar bent.
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Pi-Star Firewall Config. Instellingen
Deze instellingen bepalen wie je ZUMspot kan zien.

Ik zet ze allemaal op private. Als deze pi-star draaide op 

een MMDVM die een multi mode repeater aanstuurt zou

je sommige public kunnen maken. Maar voor een prive  

node zou ik ze private houden.

AutoAP: Als dit op “On” staat (standaard) zal de ZUMspot

automatisch in de “access point” mode gaan als hij geen

toegankelijkee WiFi netwerken vindt. Dit maakt direct 

programmeren van de ZUMspot WiFi mogelijk, zoals we 

hier doen.
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Pi-Star Draadloze Instellingen:
Deze afdeling laat zien wat je WiFi doet. Op dit punt 

werkt Pi-Star in “AutoAP” mode  en er zou geen WiFi

netwerk aangegeven moeten zijn. Je moet nu klikken 

op “Configure WiFi” om één (of meer) SSID/PSK paren

toe te voegen, zodat je ZUM/Pi met een WiFi netwerk 

kan verbinden. Je kunt het instellen voor thuis, je 

telefoon, de telefoon van je vrouw, enz. Pi-Star zoekt 

naar wat beschikbaar is.
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Pi-Star extra WiFi toevoegen:
Klik “Configure WiFi” en klik dan “Add Network” om de 

“add network" dialoog te openen. Voeg de extra SSID en

PSK toe voor het nieuwe netwerk. Herhaal zo vaak als 

nodig.

Klik “Save (and connect!)” als je klaar bent.
32



Pi-Star Wachtwoord Instellen:
In dit dialoogvenster kun je je Pi-Star referenties 

aanpassen door het wachtwoord te veranderen. 

Oorspronkelijk zijn je referenties:

User Name: “pi-star”  

Password: “raspberry”

Hier kun je je wachtwoord aanpassen

Verander het Wachtwoord hier als je wat anders wilt.

Je gebruikersnaam wordt ingesteld bovenin het 

General  Configuration blok.
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Pi-Star Backup/Herstellen:
Nu je alles hebt ingesteld, is het een 

goed idee om je cofiguratie te 

backuppen.

Na klikken op “Backup/Restore”

bovenin de configuratie pagina

verschijnt de dialogbox zoals rechts

te zien.
Kies “Download Configuration” 

waardoor een “zip” bestand gemaakt 

wordt dat alle informatie bevat die je 

net met veel moeite hebt ingevoerd. 

Sla dit bestand ergens op waar je het 

kunt terugvinden (je kunt het 

eventueel een andere naam geven).

Je kunt de configuratie later 

herstellen door naar het bestand te 

verwijzen in het rechter deel en op de 

groene pijl naar boven te klikken.

Opmerking: als je een eerder back-up 

“zip” bestand hebt opgeslagen kun je 

alles in deze sectie overslaan en dat “zip”

bestand kopiëren naar de boot sector van 

een verse kaart met image, als je wilt..
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Pi-Star Dashboard:
Je bent nu klaar.

Klik op “Dashboard” bovenaan de 

pagina om je aangepaste startpagina 

te zien.

Deze pagina verschijnt als je naar 

http://pi-star of http://pi-star.local

gaat met je browser.

Je “Gateway Activity” en “Local RF  

Activity” lijsten kunnen eerst leeg zijn,

maar zullen zich vullen in de loop van 

de tijd.

Voor deze pagina is geen “Log-In”

nodig.
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Pi-Star Admin Dashboard:
Klik “Admin” bovenin de pagina om

naar je “Admin” pagina te gaan. Je

moet je gegevens invullen om die te

openen:

Gebruiker: pi-star

Wachtwoord: raspberry

Als je die niet veranderd hebt van de 

standaard.

Er zijn een aantal andere opties:

Live Logs: hiermee kun je een log 

starten

Power: hiermee kun je uitschakelen 

en resetten

Update: Start een software update

Configuration: hebben we al 

behandeld
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Deel III

Instellen van je radio’s
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DSTAR (ID-51 voorbeeld):
Voor DSTAR, moet je een kanaal maken voor een DV Repeater waarbij de 

ontvangfrequentie de frequentie van je ZUMspot is (439.025 MHz in dit geval),

stel –DUP (of +DUP, werkt net zo goed) in en een Offset Frequency van “0.00” 

zoals hieronder getoond. Voeg je RPT1 roepletters (KC6N^^^B in mijn geval) en 

je RPT2 roepletters (KC6N^^^G in mijn geval). Je kunt ook de rest van de 

kanaal informatie invullen zoals de geografische coördinaten waardoor je hotspot

in je Near Repeater search tevoorschijn komt.

Merk op dat ik ook een OpenSpot en een DVAP heb die elk als een simplex 

kanaal opgezet kunnen worden zoals getoond, maar de ZUMspot/Pi-Star vereist

een duplex setup zoals hierboven getoond. Dit is een Icom ID-51 Plus 

voorbeeld.
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DMR:
 Dupliceer een Zone in je radio

 Voor elk kanaal in de nieuwe Zone:

 Stel de TX en RX in op de ZUMspot

frequentie

 Stel de Color Code in op “1”

 Stel het Tijd Slot in alle kanalen in op “2”

 Stel het Admit Criteria op “Channel Free”

 Stel de Talk Group (Group Call Code) in 

op de TG die je wilt gebruiken.
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Yaesu System FUSION:
 Stel een simplex kanaal in je radio in 

met de ZUMspot Frequentie

 Dat is alles.

 Geen enkele hotspot doet Wires-X

 De nieuweste versies (3.4.12 en 

hoger) ondersteunen FCS reflectors.

 Er is geen hotspot toegang naar 

WiresX (klaag daarover bij Yaesu)
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APCO Project 25 (P25):
 In Motorola termen:

 Maak een personality in je radio met 

een simplex kanaal op de frequentie 

van je hot spot voor elke reflector.

 Zorg er voor dat de NAC in je Hot Spot 

overeenkomt met je radio (waarschijnlijk 

293).

 Maak een zone met elk van deze kanalen 

– ongeveer net zo als bij DMR
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NXDN:
 Ik heb geen NXDN radio maar hier staat  

informatie in over hoe je deze mode bereikt 

via cross-mode met een Yaesu System 

Fusion radio en DMR radio.

 Wat je nodig hebt is een NXDN ID.  Volg 

de instructie die hier staan: 

http://nxmanager.weebly.com/

 NXDN biedt een “Talker Alias” mogelijkheid, 

het wordt aanbevolen die aan te zetten en 

je Roepletters toe te voegen.
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Appendix A

Communiceren met je ZUMspot

De computer die je wilt gebruiken om je ZUMspot te bedienen
moet op hetzelfde WiFi netwerk zijn aangesloten als de ZUMspot.
Wees bedacht op firewalls, routers enz.
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Communiceren met de ZUMspot
 Om te kunnen inloggen op je ZUMspot, 

moet de computer in hetzelfde WiFi

domein zitten als je ZUMspot

 De volgende pagina toont alle apparaten 

die op “MyHomeWiFi” zijn ingelogd ze 

kunnen allemaal de ZUMspot bereiken

 De daarop volgende pagina toont twee 

domeinen, MyHomeWiFi en My iPhone.

ZUMspot zit op My iPhone daarom kan het 

niet gezien worden door apparaten op het

MyHomeWiFi  domein. 44



Communiceren met de ZUMspot

SSID: MyHomeWifi

WW: cth23kypo71j5

Laptop verbonden 

met MyHomeWifi

Home desktop  

verbonden met

“MyHomeWifi”

ZUMspot verbonden 

met “MyHomeWifi”

Apparaten die met de

ZUMspot willen praten

moeten ingelogd zijn op

hetzelfde internet domein als

de ZUMspot zoals getoond.

Beide computers kunnen

hier communiceren met de

ZUMspot.

Domein is:  

MyHomeWiFi

45



Communiceren met de ZUMspot

SSID: MyHomeWifi  

WW: cth23kypo71j5

Laptop verbonden 

met My iPhone

(kan de ZUMspot

bereiken)

Home Desktop  

verbonden met

“MyHomeWifi”  

(kan de 

ZUMspot niet 

bereiken)

ZUMspot verbonden 

met “My iPhone”

SSID: My iPhone  

WW: xyzzy3256jjy

Domein is:  

MyHomeWiFi

Domein is:  

My iPhone
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Een paar andere dingen:
⚫Let goed op dat je geen tikfouten maakt 

in je WiFi SSID en Wachtwoord, daardoor 

kunnen problemen ontstaan.

⚫Wees voorzichtig met “Gast” Netwerken

deze netwerken staan je mogelijk niet toe 

een control computer te benaderen die 

ook in het “Gast” netwerk zit, waardoor je 

een gelijksoortig probleem hebt als dat 

op de vorige pagina.
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Appendix B

Instellen van de “Use DPlus voor XRF” schakelaar
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Pi-Star DSTAR XRF012A Setup:
Om er zeker van te zijn dat je “X” reflectors kunt werken 

zoals XRF012A (zonder poorten te hoeven in te stellen), 

zet je “Use  Dplus for XRF” aan (dit dwingt het systeem 

om het “Dplus”  protocol te gebruiken voor de XRF 

reflectors). Je moet een “update” doen na de verandering 

te hebben toegepast.

Klik “Apply Changes” als je klaar bent, doe daarna een 

“update”.

“Update” vind je bovenaan de configuratie pagina

(dit kan wel even duren).

Zet “Use DPlus for XRF:” op “ON” Doe een Update
49



Pi-Star Update:
Klik “Update” bovenaan de 

configuratie pagina:

Het update scherm opent en loopt een

tijdje, afhankelijk van hoe lang geleden

het image gemaakt was.

Als het gereed is zie je dit:

“Starting Services”  

“Done”

“Update Complete, Sleeping….”  

“Finished”.
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Herstellen met een backup:

Als je herstelt van een eerder opgeslagen backup, moet je “Use Dplus for  XRF” 

met de hand op ON zetten en dan de update opnieuw doen. Met andere woorden 

herhaal het proces dat is deze sectie wordt beschreven.

Dit is nodig als je een verse image maakt op een nieuwe kaart (misschien een 

versie upgrade) en je je vorige instellingen herstelt met een backup. In dat geval 

zullen de herstelde instellingen  komen met “Use Dplus for XRF”  op “OFF”. Zet het 

op “ON”,klik “ Apply Changes", en doe de update.

Bedenk dat “Backup” 

(eerder beschreven)

de instellinng van 

deze schakelaar niet 

opslaat.
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Appendix C

HotSpot ondersteuning instellen opBrandmeister
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BM HotSpot ondersteuning Instellen
 Als je je Hotspot hebt draaien zul je 

ondersteuning voor Brandmeister willen 

instellen.

 Daarmee kun je het volgende doen:

 Statische talk groepen instellen

 QSO’s op dynamische TG’s afbreken en 

deze quasi-statische TG’s verwijderen als 

dat nodig is

 Je moet eerst een account aanmaken. Als je dat 

gedaan hebt, kun je de eerste pagina 

overslaan.
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Maak een Brandmeister Account

1. Kies op de 

homepagina

“Register”

2. Vul het registratie formulier in

3. Vergeet de CAPTCHA

vraag niet.

4. Kies “Register”
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Log in op je BM Account
1. Klik “Login” om 

in te loggen op 

je BM account

2. Voer je Account

gegevens in

3. Klik “Login”
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Vind je HotSpot instellingen pagina
1. Klik de naar links wijzende pijl 

naast “My Hotspots”

2. Je hotspot verschijnt in het “uitrol menu”

3. Klik op het nummer van de hotspot

56



HotSpot instellingen pagina

Vul de informatie op het formulier in (een gedeelte wordt hier getoond). We 

concentreren op het onderste gedeelte van de pagina waar je instelt hoe je Hotspot 

zich gedraagt op BM. 57



HotSpot instellingen beheer
Hier kun je actieve Roepetters 

toevoegen en verwijderen,

dynamische talk groepen 

verwijderen enz.

Hier kun je een reflector instellen 

en beheren als je dat wilt

Hier stel je statische talk groepen 

en beheer je ze. Ik heb “SoCal” 

(31066) en CA “StateWide” 

(3106) ingesteld in dit voorbeeld.

Hier kun je tijdelijke statische talk 

groepen instellen, dat zijn talk 

groepen die je op bepaalde tijden 

statisch wilt laten worden (tijdens 

een ronde bijvoorbeeld).
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Statische talk groepen beheren
Om California Statewide Statisch te maken op je HotSpot, voer je het TGID  in 

in het invulveld links zoals hieronder getoond en klikt op de naar rechts 

wijzende pijl

California (3106) is nu verplaatst naar de rechter box en is statisch op je 

HotSpot. Om hem te wissen klik je er op en gebruikt de naar links wijzende pijl.
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Talk Groepen Beheren
 Je kunt meerdere toevoegen als je dat wilt

 Het is waarschijnlijk het beste om dit te 

beperken tot een paar die je echt wilt volgen, 

aangezien de activiteit op statische TG's je 

HotSpot blokkeert.

 Als je naar een andere TG gaat die niet in je 

lijst staat, wordt die toegevoegd als een 

dynamische TG. Op HotSpots verlopen die niet 

na 15 minuten zoals op repeaters. Als er één 

hinderlijk wordt, kan het nodig zijn dat je hem 

verwijdert met de beheer gereedschappen.
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HotSpot Security Instellen
 Brandmeister eist nu dat gebruikers een eigen security 

wachtwoord instellen. Zonder dat kan iedereen een 

HS instellen met jouw DMR ID en zich als jou 

voordoen. Niet goed.

 Als je meerdere HotSpots gebruikt (zie Appendic N) 

heb je maar één WW nodig voor al je HotSpots

 Hier volgt hoe dat gaat:
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HotSpot Security Brandmeister
1. Log in op je account en klik op 

je roepletters voor het uitrol 

scherm links.

2. Klik daarin op “SelfCare”.

.

3. Zet “Hotspot Security”

hier aan:

4. Voer hier een 

wachtwoord in voor 

je HotSpot(s):

5. Klik op “Save”
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HotSpot Security Pi-Star

1. Zoek op de Pi-Star configuratie pagina naar het

“DMR Configuration” blok (zie links).

2. Voer het wachtwoord dat je gekozen hebt in in

the “Hotspot Security” sectie.

3. Klik “Apply Changes”

4. Controleer of je HotSpot verschijnt in de

Brandmeister lijst op je BM pagina en controleer 

of hij werkt.
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HotSpot Security Pi-Star (vervolg)

Opmerking: Als je je wachtwoord vergeet, kun je 

het terugvinden in EXPERT > MMDVMHOST in 

het DMR Network blok zoals  hieronder te zien 

is.
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Appendix D

Een Brandmeister Self Care Blok toevoegen aanPi-Star
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BM Self Care toevoegen aan Pi-Star
 Voor degenen die Brandmeister gebruiken 

is het mogelijk om de self care

mogelijkheden toe te voegen.

 Dit stelt je in staat om je met BM 

verbonden hotspot te beheren vanuit het

Pi-Star admin  dashboard.

 In deze sectie wordt verondersteld dat je 

inlogt op je Brandmeister-account. Als je 

geen account hebt, moet je er een 

aanmaken.
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Genereer een BM Pi-Star API Key
1. Log in op je account en klik op

je roepletters voor het

uitrolmenu links.

2. Klik “Profile Settings” in het

uitrolmenu.

67



BM Self Care toevoegen aan Pi-Star

Klik op de “API Keys” Knop

Klik “Add” op de nieuwe pagina
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BM Self Care toevoegen aan  Pi-Star
Je krijgt nu een pop-up die naar 

een naam vraagt voor de key die 

zal worden gemaakt.

Voer de naam in en klik OK. Ik

noemde hem “Pi-Star SelfCare”

zoals te zien.

Als je op OK klikt, zal BM

een “API Key” maken die 

uniek voor jou is. Die moet 

je naar je klembord copiëren 

om hem in Pi-Star te 

plakken. Klik “Copy” en dan 

“OK”
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API key aan Pi-Star toevoegen
1. Open Pi-Star in expert mode: door

“http://pi-star/admin/expert” in je

browser in te voerem.

2. Klik op “BM API Key” in het menu.

http://pi-star/admin/expert
http://pi-star/admin/expert


API key aan Pi-Star toevoegen
1. Plak je API Key in het vak gemerktt 

Key” in de dialoog box.

2. Klik op “Apply  

Changes”. Wacht tot het 

vakje is verdwenen.

3. Klik “Admin” om terug 

te gaan naar je admin

dashboard.
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Nieuw BM Self Care Paneel
Je ziet hier een nieuw 

“BrandMeister Manager” blok.

Dit biedt de meeste functies uit  

BrandMeister “SelfCare” zonder dat 

je Brandmeister hoeft te starten.
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Een key intrekken

Als je je bedenkt, kun je de key in Pi-Star wissen en “Revoke  de Key” in 

Brandmeister kliken en je bent terug bij af.
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Appendix E

De Pi-Starfirmware updaten

Let op: hiermee wordt de Firmware voor het ZUMspot bord NIET 
geupdate.

Dat wordt behandeld in een volgende appendix.
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Je Firmware controleren:

Ga voor de meest recente 

firmware naar:  

http://www.pistar.uk/downloads/

De snelste manier om daar te 

komen is klikken op “here” 

(letterlijk☺).
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Firmware bijwerken (methode 1):

De huidige verrsies staan hier. 

Kies de nieuwste die begint met 

“Pi-Star RPI”.

Als je vindt dat je een update nodig hebt, volg dan de instructies in de delen I, II en

III om een nieuw kaartje te maken. Bedenk dat als je een backup “zip” bestand hebt 

van een vorige installatie (waarin de WiFi werkte), je dit bestand kunt copiëren naar 

de root directory op de nieuw gemaakte kaart en daarvan opstarten.  Als je de “Use 

Dplus for XRF” schakelaar aangezet had (zie de  betreffende appendix) moet je dat 

opnieuw doen en de update stap opnieuw doen.
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Firmware bijwerken (methode 2)
 Log in op de Pi-Star admin expert pagina:

 http://pi-star/admin/expert/
Klik

“Tools: SSH Access”  

Waardoor de 

ingebouwde SSH 

Editor start. Zie je 

hem niet probeer dan 

een andere browser.

Opmerking: de hier 

getoonde methode  

(met SSH) is

waarschijnlijk de beste

methode als je al een 

werkende installatie 

hebt en alleen maar 

naar de recentste

versie wilt gaan.
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Inloggen in de SSH editor:
Log in in de SSH Editor:  

Gebruiker “pi-star” <enter>

Wachtwoord: “raspberry” <enter>

De Pi-Star SSH editor  

opent zoals getoond, 

met de opdracht

prompt:

pi-star@pi-star(ro):=$
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Updaten/Upgraden met SSH
 Om het operating systeem te updaten en

Pi-Star te upgraden naar de laatste versie

(welke dat ook mag zijn) doe je het

volgende:

 Voer op de opdracht prompt het volgende in:

 sudo pistar-update <ENTER>

 sudo pistar-upgrade <ENTER>

 Doe dat in de getoonde volgorde.

 De eerste regel update het raspian OS, de 

tweede regel upgrade Pi-Star.
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Voer het “update” commando in:
Voer bij de opdracht prompt,

pi-star@pi-star(ro):=$, de string 

“sudo pistar-update” in zonder de 

aanhalingstekens zoals getoond 

en druk op enter. Hierdoor wordt 

het OS geüpdatet.
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Wacht tot de update klaar is:
Laat het flashproces lopen tot 

het helemaal klaar is. Je ziet 

zoiets als dit al het klaar is.

Nu moet Pi-Star geüpgraded 

worden.

81



Voer het“upgrade” commando in:
Voer bij de opdracht prompt,

pi-star@pi-star(ro):=$, de string 

“sudo pistar-upgrade” in zonder 

de aanhalingstekens zoals 

getoond en druk op enter. 

Hierdoor wordt Pi- Star geüpdatet 

naar de laatste versie (welke dat 

ook mag zijn). Merk op dat hij 

nieuwer kan zijn dan die op de Pi-

Star download  site.

Deze procedure geeft je altijd de 

meest recente versie.
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Wacht tot de upgrade klaar is:
Laat het flashproces lopen tot het 

helemaal klaar is. Je ziet zoiets als 

dit al het klaar is. 

Nu kun je terugkeren naar het

dashboard en het versienummer 

boven aan de pagina controleren: 

Ik moest dit twee keer doen om 

van 3.4.11 naar 3.4.13 te gaan.
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Version 3.4.15 en hoger:
Klik op de configuratie pagina op

“Expert” of voer op de 

commandoregel http://pi-

star/admin/expert/ in om naar het

expert scherm te gaan.

Hier zie je “Update” en “Upgrade”. 

Gebruik die op dezelfde manier,

voer “Update” gevolgd door 

“Upgrade” net zo vaak uit als 

nodig is om de recentste versie 

te krijgen. Je krijgt te zien dat je 

klaar bent.
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Appendix F

De ZUMspot bordfirmware updaten

85



De ZUMspot Firmware updaten
 De ZUMspot Pi Hat heeft zijn eigen

microcontroller met eigen firmware.

 Deze sectie behandelt:

 Hoe de geinstalleerde ZUMspot  

Firmware versie vast te stellen

 Hoe de meest recente Firmware

versie te achterhalen

 Hoe het ZUMspot flash geheugen te 

updaten met nieuwe Firmware met behulp 

van Pi-Star
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Controleer je ZUMspot FW versie
De Firmware versie die in de

ZUMspot is geïnstalleerd wordt op 

het dashboard weergegeven.

Je kunt de huidige versie hier 

bekijken:  

https://github.com/juribeparada/MM 

DVM_HS/releases

Als je aan een update toe bent, 

Pi- Star heeft een ingebouwde  

methode om dit te doen.
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ZUM bord FW update Proces
 Log in op de Pi-Star admin expert pagina:

 http://pi-star/admin/expert/
Klik

“Tools: SSH Access”  

Om de ingebouwde 

in SSH Editor op te 

roepen. Als je hem 

niet ziet, probeer dan 

een andere browser.
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Log in in de SSH editor:
Log in in de SSH Editor:  

Gebruiker “pi-star” <enter>

Wachtwoord: “raspberry” <enter>

De Pi-Star SSH editor  

opent zoals getoond 

met de opdracht

prompt:

pi-star@pi-star(ro):=$
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Voer het flash commando in:
Voer bij de opdracht prompt,

pi-star@pi-star(ro):=$, de string 

“sudo pistar-zumspotflash rpi” in,

zonder de aanhalingstekens en 

druk op Enter.
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Wacht tot het flashen klaar is:
Laat het flash proces lopen tot het 

klaar is, volg eventuele instructies 

op. Je wordt waarschijnlijk 

gevraagd een toets te drukken om 

een herstart te beginnen. Geef de 

herstart zoals gebruikelijk ongeveer 

3 minuten.
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Controleer de ZUMspot FW versie
Als het systeem opnieuw is 

opgestart kun je de versie van de 

nieuwe ZUMspot firmware 

controleren op het dashboard.

Dat is alles, je bent klaar.

92



Appendix G

Alternative opstart methode

Dit werkt op elke versie van Pi-Star, terwijl de AutoAP mode 
alleen gebruikt kan worden met versie 3.4.11 (of hoger).
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Opmerking:

94

Je hotspot moet een WiFi verbinding kunnen 

maken om geconfigureerd te kunnen worden.

Dit gedeelte schetst de "klassieke" methode 

die met elke versie van Pi-Star werkt. Dit is 

handig voor als je probeert om een hotspot te 

installeren met gebruik van een computer 

zonder WiFi. Dat kan het geval zijn bij en 

bekabeld aangesloten PC zonder eigen WiFi. 

De PC en de Hotspot moeten in hetzelfde 

domein zitten.
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Verzamel het volgende:

95

 Basic ZUMspot kit

 ZUM Bord (met Antenne)

 Raspberry Pi ZeroW (met connector)

 µSD kaart (met Image)

 Behuizing (Optioneel)

 Windows PC met Internet toegang

 USB µSD kaart lezer

 WiFI inlog voor tenminte één WiFi  

netwerk (SSID en PSK), DMR ID
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WiFi Instellen (Pagina 1)
Ga naar de volgende URL:  

http://www.pistar.uk/index.php

Klik Pi-Star Tools, kies “WiFi Builder
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WiFi Instellen (Pagina 2)
1.Voer de WiFi gegevens in:

SSID, en Wachtwoord (PSK)

voor het netwerk waarmee je

wilt verbinden.

2. Klik “Submit Query”

3.Als het opslaan dialoog 

venster verschijnt sla je het 

resulterende 

“wpa_supplicant.conf” 

bestand op waar je het terug 

kunt vinden

Je gaat dit verplaatsen naar  de 

kaart met image zodat je WiFi in 

de volgend stappen zal starten.
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WiFi Instellen (Pagina 3)
1.Stop de kaart met het Pi-

Star image in een µSD 

kaartlezer in je PC.

2.Sleep het 

“wpa_suplicant.conf” 

bestand naar de root 

directory op de

µSD kaart.

3.Stop de µSD kaart met 

het image en het

wpa_suplicant bestand in

je Raspberry Pi Zero W.

4.Start de hot spot, wacht 

ongeveer drie minuten en 

ga dan verder zoals 

beschreven in Deel III
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Appendix H

Cross Modewerken
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Cross-mode werken
 Pi-Star biedt de mogelijkheid cross-mode te 

werken tussen vele (maar niet alle) modes.

 Dit gebeurt door de bruggen te gebruiken die 

in pi-star ingebouwd zijn.

 Elk van de volgende pagina’s toont de 

instellingen die nodig zijn bij een specifiek cross  

mode scenario.

 Deze sectie wordt periodiek bijgewerkt wanneer 

nieuwe mogelijkheden aan PiStar worden 

toegevoegd.
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Cross-mode YSF naar NXDN
Zet de YSF mode en YSF2NXDN “on” in de MMDVM Host Dialoog zoals hieronder.

Klik “Apply Changes” en wacht tot de herstart klaar is. Vul daarna de Yaesu 

System Fusion Dialoog in zoals hieronder. Kies “YSF00003 – YSF2NXDN –

YSF2NXDN Bridge” als je YSF Startup Host. Stel je APRS Host in, voer je NXDN 

ID in (die van mij wordt getoond). Kies je gewenste NXDN “talk group” (laatste

regel) en klik “Apply Changes”.

De DMR TG invoer (laatste

regel hier) bepaalt welke talk 

groep je gebruikt op  NXDN.

Let op: Om deze mode te laten werken, moet 

je Fusion  radio in de DN mode zijn. De 

reden hiervoor is dat de NXDN vocoder op

3600 bits/s loopt. Dit is de vocoder snelheid 

die Yaesu System Fusion gebruikt in zijn DN

mode.
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Cross-mode YSF naar DMR
Zet de YSF mode en YSF2DMR “on” in the MMDVM Host Dialoog zoals hieronder.

Klik “Apply Changes” en wacht tot de herstart klaar is. Vul daarna de Yaesu System 

Fusion Dialoog in zoals hieronder. Kies “YSF00002 – YSF2DMR – YSF2DMR 

Bridge” als je YSF Startup Host. Stel je APRS Host in, voer je NXDN ID in (die van 

mij wordt getoond). En de DMR Master. Kies een DMR “talk group” (laatste regel) 

en klik  “Apply Changes”.

De DMR TG invoer (laatste 

regel hier) bepaalt welke DMR  

talk groep je gebruikt op  

Let op: Om deze mode te laten werken, 

moet je  Fusion  radio in de DN mode zijn. 

De reden hiervoor is dat de DMR vocoder 

op  3600 bits/s loopt. Dit is de vocoder 

snelheid die Yaesu System Fusion gebruikt 

in zijn DN mode

DMR.
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Cross-mode YSF naar P25
Zet de YSF mode en YSF2P25 “on” in de MMDVM Host Dialoog zoals hieronder.

Klik “Apply Changes” en wacht tot de herstart klaar is. Vul daarna de Yaesu

System Fusion Dialoog in zoals hieronder. Kies “YSF00004 – YSF2P25 –

YSF2P25 Bridge” als je YSF Startup Host. Stel je APRS Host in, voer je DMR ID in 

(die van mij wordt getoond). Kies een P25 “talk groep” (laatste regel) en klik  “Apply

Changes”.

Opmerking: Om deze mode te laten werken 

moet je Fusion radio in VM mode zijn. Dit 

dwingt de Fusion radio om zijn vocoder op 

7200  bits/s te laten lopen, dat is de P25 

vocoder snelheid (en één van de redenen dat

het P25 audio zo goed klnkt).

De keuze van de “P25 

Startup Host”  bepaalt waar 

je op P25 verschijnt.
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Cross-mode DMR naar YSF/FCS

De gekozen instelling voor de “YSF Startup 

Host”  bepaalt in welke room je gaat praten.

Deze mode werkt in zowel het YSF als het FCS 

netwerk.

Zet de DMR mode en DMR2YSF “on” in the MMDVM Host Dialoog zoals hieronder.

Let op: Deze pagina laat de eenvoudigste van 

twee manieren zien om van DMR naar YSF te 

gaan. Hiervoor zijn de MMDVMHost 

instellingen links en de DMR master 

instellingen van DMR2YSF onder nodig.  In 

deze mode heb je alleen een talk groep in je 

DMR radio nodig (elk TG ID werkt) op de 

goede frquentie, color code en tijdslot.

Klik “Apply Changes” en wacht tot de herstart klaar is. Verander daarna de DMR

Master in ”DMR2YSF in de DMR Configuratie. Deze mode gebruikt de “YSF

Startup Host” om de room in YSF vast te stellen. Klik “Apply Changes”.
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Cross-mode DMR naar NXDN
Zet de DMR mode en DMR2NXDN “on” zoals hieronder.

Klik “Apply Changes” en wacht tot de herstart klaar is. Verander daarna de DMR  

Master in ”DMR2NXDN in de DMR configuratie. Klik  “Apply Changes”.

De DMR2NXDN  gateway geeft de talk groep uit de DMR radio door, dus het 

maakt niet echt uit hoe de NXDN Host is ingesteldt. Klik “Apply Changes.

In deze mode wordt de NXDN Startup Host 

instelling niet gebruikt, ik raad de instelling 

“None” aan

Let op: Deze pagina laat de eenvoudigste van 

twee manieren zien om van DMR naar NXDN 

te gaan. Hiervoor zijn de MMDVMHost

instellingen links en de DMR master 

instellingen van DMR2NXDN onder nodig. Je  

moet kanalen voor de NXDN talk groepen die 

je wilt gebruiken in je DMR radio 

programmeren. Het DMR  kanaal TGID is het

NXDN TGID.

Voorbeeld: Om in de World Wide NXDN  talk 

groep te spreken, zet je een talk groep in je 

DMR radio  met TGID=65000.
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Opmerkingen bij Cross-mode
 Je kunt andere modes actief hebben terwijl 

je de cross-mode gebruikt, de ZUMspot  

zal scannen.

 De mode waar je naar toe gaat moet uit 

staan. Met andere woorden: als je

DMR2NXDN gebruikt moet de NXDN  

schakelaar op “off” staan.

 Je kunt backup bestanden maken voor 

verschillende instellingen. Maak een 

backup en geef die een duidelijke naam.
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Opmerkingen bij Cross-mode 

Hier is de ZUMspot ingesteld om te scannen tussen DMR, DSTAR, 

en YSF maar de YSF luistert naar signalen van deP25  reflector 

10200 (P25 North America).



Bediening met WiresX Commando’s
⚫Recente versies van Pi-Star (v4.x.x) hebben 

een WiresX Pass-trough mogelijkheid
toegevoegd aan het Fusion Paneel zie 
hieronder:

⚫Hiermee kan een gebruiker reflectors inde

P25 en NXDN modes schakelen net zoals 

je rooms schakelt in het Yaesu System

Fusion. 108



WiresX Pass-through instellen

Hier is een eenvoudige configuratie voor YSF2P25. De startup host is 10200 

(Nationwide) maar, als WiresX passthrough op “ON” staat kun je P25 

reflectors wijzigen zoals je WiresX rooms wijzigt. Dit werkt ook voor NXDN, en

natuurlijk Yaesu System Fusion en YSF Rooms (reflectors).
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Hoe gebruik je het
Stel je Pi-Star in zoals op de vorige pagina. Zet je Fusion radio op je Hot Spot

kanaal en doe een korte uitzending met je radio. De houdspot merkt dit en hij

stopt een eventuele scan die bezig is. De HS moet klaar zijn voor Fusion voordat 

je de “Dx” of “X” toets op je radio indrukt.

1. Zend even 

kort naar je 

HotSpot met de 

PTT knop

2. Als je HS op

Fusion stat druk 

je op de “X” toets

3. Raak

“Search & 

Direct”

aan.

Opmerking:

De reflector 

waar je nu 

op zit zie je 

hier. In dit 

geval

10200,

N. America.

Yaesu FT-3
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Maak WX Pass-through werkend

4. Na een tijdje

zie je dit scherm

5. Raak “ALL”

aan, waardoor 

na een korte 

tijd het scherm 

rechts 

verschijnt.

Raak eenvoudig de reflector aan waar je naar toe wilt gaan. “TOP” brengt je naar de 

top van de lijst, de op/neer pijlen laden andere pagina’s uit de lijst. Als je klaar bent 

houd je de “X” toets een seconde of zo ingedrukt om uit select mode te gaan. Dit is 

voor P25 maar het werkt ook op NXDN, Fusion en YSF. Let er op dat je radio in de 

VM mode is voor P25, hij kan tijdens dit proces terugschakelen naar DN . Gebruik 

de DN mode op NXDN.

Je kunt met de 

kanalenkiezer 

door de lijst 

gaan als je dat 

wilt, maar je 

moet nog 

steeds degene 

die je wilt 

gebruiken 

aanraken.
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Waar vind je de reflector ID’s?

Ga naar: http://www.pistar.uk/ en kijk in het

“Tools” uitrolmenu voor de mode waar je 

geïnteresseerd bent. Daar vind je een 

optie voor een lijst met beschikbare 

reflectors voor die mode. Kies de 

reflector lijst optie om te zien wat er 

beschikbaar is (wordt geregeld bijgewerkt).

De meeste van deze modes werken in 

reflector mode. Dit geldt voor P25,

NXDN, DMR+ en YSF/FCS (ja, ze 

noemen ze “rooms”). Pi-Star heeft 

bijgewerkte lijsten voor de reflectors op 

de home pagina.
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Slotopmerking over cross mode
⚫Ik heb in deze sectie geprobeerd om de 

makkelijkste manier van verbinden te laten 

zien, ik heb het gebruik van de “DMRGateway” 

niet getoond. Dat is iets ingewikkelder.

⚫Er is een uitstekende uitleg over het gebruik 

van DMRGateway door John Fields met als 

titel “XLX and XRF Reflectors, DMR and use 

with DMRGateway”, die kun je vinden op het 

web.
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Appendix I

DMR+ Instellen en Werking
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DMR+ Achtergrond Info
⚫Het DMR+ netwerk is een andere groep 

van verbonden, net als Brandmeister.

⚫DMR+ wordt het meest gebruikt in Europa 

met een paar repeaters en servers in de VS.

⚫De communicatie op Brandmeister vindt 

hoofdzakelijk plaats via talk groepen, de 

beschikbare reflectors worden vrijwel niet 

gebruikt, communicatie op DMR+ is 

hoofdzakelijk via reflectors en talk-groepen

worden nauwelijks gebruikt
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DMR+ Achtergrond Info
Het DMR+ netwerk 

kan bereikt worden 

door een van de 

DMR+ servers te 

kiezen uit de het

DMR Master uitrol 

menu in het DMR 

Configuration

scherm.

Ik zou degene 

kiezen die het 

dichtst bij je zit.
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Pi-Star DMR+ Setup
Zet de DMR mode “on” in het MMDVM Host Scherm zoals hieronder.

Klik “Apply Changes” en wacht tot de reset klaar is. Vul daarna het DMR

Configuratie Scherm in zoals hieronder. Kies een van de DMR+ servers die het 

dichtst bij je zit. Ik heb “DMR+_USA-CALIFORNIA” gekozen, die dicht bij me zit. Je 

kunt de tekst “StartRef=****;RelinkTime=60;UserLink=1;TS1_1=9;” toevoegen, zoals 

hieronder. Vervang de “****” met het ID van je gewenste opstart reflector.

Note: DMR+ maakt uitgebreid gebruik van

reflectors. De DMR+ Network Options (zie 

hieronder) maakt het mogelijk om op te 

starten met een gekozen reflector. Je kunt 

ook starten met het UNLINK commando

“4000” zoals in het voorbeeld hieronder.

Hierdoor start het systeem zonder verbonden

reflector.

Set “DMR DumpTAData

op “ON” als je talker alias 

gebruikt. Let er op dat de

color code goed is.
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Verbinden met eenDMR+ Reflector
⚫Stel je ZUMspot in voor werken met DMR+ 

zoals beschreven op de voorgaande pagina’s

⚫Stel je DMR radio in om met je ZUMspot te 

werken op DMR Talk-Groep 9

⚫Geef met je DMR radio een “Private Call” 

naar het reflector ID van de reflector die je wilt 

gebruiken. Hierdoor wordt je verbonden met de 

reflector.

⚫De reflector antwoordt met een connect 

aankondiging.
118



De DMR+ Reflector gebruiken
⚫Als je verbonden bent communiceer je 

met de reflector op Talk-Groep 9

⚫Voorbeeld: om USA-Nationwide te 

gebruiken zet je je radio op TG 9. Doe een

private call naar ID 4639. Gebruik na het 

connect antwoord TG9 voor oproepen

⚫Om van reflector te wisselen doe je 

eenvoudig een andere private call naar 

het nieuwe reflector ID.
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Waar vind je de reflector ID’s?

Ga naar: http://www.pistar.uk/ en kies

“DMR+ REF List” in de “DMR+ Tools” 

uitrol. De lijst met beschikbare DMR+

reflectors verschijnt ongeveer zoals 

rechts getoond wordt.
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Nog een paar DMR+ opmerkingen
⚫Om van een reflector af te koppelen 

gebruik je een private call naar ID 

4000.

⚫Om vast te stellen waarmee je verbonden bent 

doe je een private call naar ID 5000.

⚫Bedenk dat er een aantal reflectors op 

Brandmeister met dezelfde nummers als 

op DMR+ maar ze zijn niet het zelfde en 

zijn niet verbonden. Het zelfde geldt voor

talk-groepen.
121



Appendix J

XLX, XRF Reflectors, DMR en DMRGateway
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DMR Gateway Werking (1)
⚫Deze appendix kijkt naar de DMR 

Gateway optie en biedt een overzicht van 

wat je er mee kunt doen.

⚫De DMRGateway is een andere optie in 

het DMR configuratie scherm en biedt de 

mogelijkheid om gelijktijdig te verbinden 

met de XLX reflector, Brandmeister en

DMR+ infrastructuren met een enkele Pi-

Star DMR configuratie (zonder scannen).
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DMR Gateway Werking (2)
⚫De huidige versie van de Gateway maakt 

het mogelijk gelijktijdig een verbinding te 

onderhouden met zowel de Brandmeister

en DMR+ netwerken als een enkele XLX

Master.

⚫Deze mode biedt ook een andere manier  

om een cross-mode op te zetten. Hoewel 

naar mijn mening de methode behandeld

in Appendix H veel meer rechtdoorzee en 

eenvoudiger in het gebruik is.
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DMR Gateway Werking (3)
⚫Brandmeister: Met de DMRGateway

werk je op Brandmeister net zo als je 

altijd al deed.

⚫Programmeer een zone met de talk-

groepen die je wilt gebruiken en kies talk

groepen met de normale procedure op

je radio.

⚫De instellingen die je al hebt moeten 

goed werken in deze mode.
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DMR Gateway Werking (4)
⚫DMR+: DMR+ is een op reflectors

gebaseerd netwerk dat, eenmaal

geconfigureerd, benaderd en bediend 

wordt via talk-groep 8.

⚫Wissel van reflector door een “Private 

Call” (PC) naar 8xxxx waarin “xxxx” het ID

van de gewenste reflector is (bijvoorbeeld:

84639)

⚫Om te zien waarmee je verbonden bent , doe 

je eenPC naar 85000

⚫Om te verbreken doe je een PC naar 84000
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DMR Gateway Werking (5)

127

⚫XLX Servers: Dit is een op reflectors

gebaseerd netwerk dat, eenmaal 

geconfigureerd, benaderd en bediend 

wordt via talk-groep 6.

⚫Kies in PiStar een XLX Master, wissel dan 

van module (reflector) op de gekozen 

master door een “Private Call” (PC) naar

6xxxx waarin “xxxx” het reflector ID is.

⚫Om te zien waarmee je verbonden bent , doe 

je eenPC naar 65000

⚫Om te verbreken doe je een PC naar 64000



DMR Gateway Werking (6)
⚫Een XLX Master kan tot 26 modules hebben.

Deze kunnen of voor DMR of voor DSTAR

opgezet zijn. In het geval van DSTAR worden 

ze aangeduid met A tot en met Z. In het geval 

van DMR, worden ze aangeduid met 4001 tot 

en met 4026.

⚫Bedenk dat veel XLX modules als DMR lijken 

te zijn geconfigureerd. Hoewel, XRF210D is 

zeker geconfigureerd voor DMR, en kan 

gebruikt worden om je instellingen te 

controleren.
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DMR Gateway Werking (7)
⚫Bedenk dat er niet zoveel DMR activiteit

op XLX lijkt te zijn en activiteit in het 

algemeen op DMR+ lijkt minder te zijn 

dan op Brandmeister en MARC. 

Reflector 4639 op DMR+ is een goede 

plek om te beginnen.

⚫Kijk voor meer informatie in het 

voortreffelijke document van John Fields

met als titel: “XLX and XRF Reflectors, 

DMR and use with DMRGateway” (dat op 

het web gevonden kan worden). 129



DMR Gateway Instellen
Zet de DMR Mode aan in het MMDVM Host scherm

Klik “Apply Changes” en wacht tot de reset klaar is. Zet daarna de DMR Master keuze

in het DMR configuratie scherm op “DMRGateway” en “Apply Changes” Hierdoor 

komt er een nieuwe versie van het DMR Configuratie scherm zoals getoond:

Opmerking: Op Brandmeister, wordt al het 

verkeer normaal afgehandeld op Talk goepen

in een zone. Op DMR+ wordt al het verkeer 

afgehandeld op talk groep 8. Het kiezen van 

een reflector eist een Private Call naar het 

reflector ID voorafgegaan door “8” 

bijvoorbeeld: 84639. Op het XLX netwerk

wordt al hey verkeer afgehandeld op talk groep 

6. Het kiezen van een Module eist een Private 

Call naar het Module ID voorafgegaan door “6” 

bijvoorbeeld 64004 (kiest Module D op de in 

PiStar gekozen master).

Stel je“BrandMeister Master”, de gewenste

“DMR+ Master”, je “DMR+ Network Options”

String (optioneel), je “XLX Master” in, en zet 

het “XLX Master Enable”=“ON”. Stel je Color 

Code (meestal “1”) in. Zet DMR 

DumpTAData aan als je talker alias gebruikt 

op BM.
130



DMR Gateway Voorbeelden
⚫Je zou moeten kunnen praten op XLX210D door 

een Private Call (PC) te doen op TG 6 naar

64004 om module D in te stellen. Gebruik dan 

Talk Groep 6 om met BM TG 31210 te 

communiceren.

⚫Je zou reflectors moeten kunnen gebruiken 

op DMR+ (zoals 4639) door een PC naar

84639 op TG 8 gebruik dan TG 8 om 

normaal te communiceren.

⚫Brandmeister werkt zoals altijd met je 

standaard zone en talk groepen
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DMRGateway DMR naar NXDN
De DMRGateway biedt een andere manier om de DMR2NXDN cross-mode te doen

In deze mode worden de NXDN Startup Host 

instellingen niet gebruikt. Zet deze op “None”. Als je 

een NXDN ID hebt, zet dat dan in “NXDN RAN”.

Om de cross mode naar NXDN te gebruiken met 

een DMR radio en de DMRGateway, stel je de 

MMDVMHost instellingen in zoals links getoond.

Gebruik de DMRGateway instellingen die we in 

deze sectie overal gebruikt hebben. DMR+ en XLX 

werken zoals eerder beschreven (of je kunt ze uit 

zetten). Je moet kanalen in je DMR radio 

programmeren voor de NXDN talk groepen die je 

wilt gebruiken. Het DMR Kanaal Group Call ID 

moet het gewenste NXDN TGID zijn, voorafgegaan 

door “7”.

Bijvoorbeeld: om op de Wereldwijde NXDN talk

groep 65000 te praten ze je een talk groep in je

DMR radio voor TGID=765000 (zet een “7” voor 

het TG ID 65000). Voor NXDN North America, TG  

10200 programmeer je een kanaal in je DMR radio 

met een groep call TG ID = 710200.

Opmerking: Naar mijn mening is de methode besproken in

Appendix H eenvoudiger in het gebruik en meer rechtdoorzee. 132



Om de cross mode naar YSF/FCS te gebruiken 

met een DMR radio en de DMRGateway, stel je 

de MMDVMHost instellingen in zoals links 

getoond. Gebruik de DMRGateway instellingen 

die we in deze sectie overal gebruikt 

hebben.(zoals links getoond). DMR+ en XLX 

werken zoals eerder beschreven (of je kunt ze uit 

zetten). Je moet een kanaal in je DMR radio 

programmeren voor DMR2YSF. In dit geval doet 

het nummer er niet toe maar  het moet liggen in 

de reeks 700001 tot 799999. Waar je uitkomt op 

YSF/FCS wordt bepaald door de instellingen in het 

“Yaesu System Fusion Configuration” scherm

zoals getoond onderaan links en besproken 

hieronder:

DMRGateway DMR naar YSF/FCS
De DMRGateway biedt een andere manier om de DMR2YSF cross-mode te doen

In deze mode, wordt de DMR talk groep in de 

radio niet gebruikt maar hij moet een Groep

Call in de reeks 700001 tot 799999 zijn. Als je

NXDN doet, zal je kanaal voor TG ID 765000 

voldoen. De instelling voor “YSF Startup Host” 

in het “Yaesu System Fusion Configuratie”

scherm bepaalt waar je in YSF uitkomt.Opmerking: Naar mijn mening is de methode besproken in

Appendix H eenvoudiger in het gebruik en meer rechtdoorzee 133



Appendix K

Pi-Star bedienen met je radio

134



Pi-Star Bedienen op afstand
 Pi-Star bevat functies die het mogelijk

maken dat je hotspot op afstand bediend

wordt via de ether.

 In elke mode zijn codes beschikbaar 

voor Reboot, Uitschakeln, enz.

 Deze kunnen bereikt worden op de

admin/expert pagina’s door de 

browser te sturen naar:

 http://pi-star/admin/expert/
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Pi-Star afstand bediening modes
 Log in op de Pi-Star admin expert pagina:

 http://pi-star/admin/expert/
Klik

“PiStar Remote”  

voor de remote 

control code  pagina.
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Pi-Star afstand bediening modes
Hier zie je alle “mode compatibele” 

commando’s  om je hotspot te 

bedienen met je radio.

Voor DSTAR: je moet deze 

commando’s beschikbaar hebben in 

het “UR Call”  veld in je radio.

Let er op dat “Keeper” enabled true 

is, overtuig je ervan dat je roepletters 

als de “Keeper” zijn ingesteld

Voor DMR: heb je deze talk 

groep commando’s nodig en 

moet je er kanalen voor maken

in je zone.

Fusion gebruikt natuurlijk “room 

codes”.
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Pi-Star afstand bediening DSTAR

Voeg de commando’s toe aan het “UR Call” (of Your Call) geheugen in je DSTAR 

radio zodat ze bereikbaar zijn in DR mode. De commando’s REBOOTPI en

SHUTDOWN zie je hier. Mogelijk heb je ze in andere apparaten ook zo nodig.



Pi-Star afstandbediening DMR
De standaard commando’s voor DMR 

beginnen met “9” zoals eerder 

aangegeven. Je moet deze aanpassen 

om conflicten met een aantal 

commando’s die Brandmeister intern 

gebruikt te vermijden. Bijvoorbeeld: 

verander svckill in “8999999”  (van

“9999999”), enz. … zoals hier getoond. 

Er kunnen ook andere opties zijn (dank 

aan Michael Rickey,  AF6FB daar voor).

Het lijkt er op dat je ze kunt veranderen in 

wat je wilt zo lang het niet ergens een 

conflict veroorzaakt. Vergeet niet om 

zoals altijd te klikken op “Apply Changes” 

als je klaar bent.

Maak een back-up zodat je wijzigingen 

worden opgeslagen.
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Pi-Star afstandbediening DMR (2)
 Je moet 2 Private Call ID’s toevoegen:

 PiStar Reboot, PCID=8999997

 PiStar Shutdown, PCID=8999996

 Je kunt ze aanspreken op de manier die 

voor jou het beste werkt.

 Ik maakte een paar PC ID’s zoals hierboven 

aangegeven

 Je kunt ze aan een zone toevoegen of er naar 

zoeken in je contactlijst. Je kunt ze ook met 

de hand kiezen als je ze kunt onthouden.
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Pi-Star afstandbediening FUSION
 Zoals bij DMR, doe je een handmatige 

oproep naar het betreffende “room

nummer”

 Reboot PiStar, TGID=99997

 Shutdown PiStar, TGID=99996

 Om dit te doen:

 Verbind met je HotSpot in YSF mode

 Toets de code in in de DTMF mode.
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Appendix L

Problemen met de BER oplossen. Offsets en Hot Spot Calibratie
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Pi-Star Offset instellingen
 Pi-Star bevat een mogelijkheid om het 

frequentieverschil tussen het modem en de 

radio te compenseren.

 Deze instellingen kunnen problemen 

oplossen met een buitensporige bit error rate

(BER) op uitgaande uitzendingen (lokale 

radio naar de hot spot).

 Ze staan in het admin/expert gebied 

zoals getoond op de volgende pagina’s



Pi-Star Offset instellingen
 Log in op de Pi-Star admin expert pagina:

 http://pi-star/admin/expert/
Klik daar op

“MMDVM Host”

om de MMDVM Host

pagina op te 

roepen.
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Pi-Star Offset instellingen 
In de “Modem” sectie zie je 

Waarschijnlijk:

RXOffset = 0

TXOffset = 0

Zoals hier getoond

Verander de RXOffset positief of 

negatief om de BER te 

optimaliseren zoals hieronder 

getoond.

Je moet op Apply Changes 

drukken, de BER in het 

dashboard bekijken en dat 

herhalen tot het goed genoeg 

is. Nogal omslachtig.
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Opmerking: Een offset van -250 zorgt ervoor dat de

synthesizer in de AD2071 chip zijn frequentie 250 

Hz onder de geprogrammeerde hot spot frequentie 

instelt.



Calibratie Programma
⚫Een manier om de frequentie offset fout 

op te lossen is verschillende waardes 

voor de RX offset te proberen en de 

gerapporteerde BER op het dashboard te 

bekijken. Dit is omslachtig, maar het werkt.

⚫Echter, Pi-Star biedt ook een ingebouwd 

gereedschap genaamd MMDVMCAL dat 

alle functionaliteit biedt die je nodig hebt 

om je apparaat volledig te calibreren. Niet 

alleen de BER maar ook andere dingen.



Calibratie Uitvoeren
⚫Log in op de Pi-Star admin expert pagina:

⚫http://pi-star/admin/expert/
Klik

“Tools: SSH Access”  

om naar de 

ingebouwde SSH 

Editor te gaan. Als je 

het niet ziet, probeer 

dan een andere 

browser.

Initialisatie is gelijk 

aan elke andere optie 

die SSH Toegang 

vereist, (FW update, 

bestanden bekijken 

enz.)
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Voorbereiding voor Calibratie (SSH)
Log in op de SSH Editor: 

Gebruiker: “pi-star” <enter> 

Wachtwoord: “raspberry”

<enter>

De Pi-Star SSH editor 

opent zoals hier 

getoond, met de

opdracht prompt:

pi-star@pi-star(ro):=$



Start mmdvmcal via SSH
Bij de opdracht prompt,

pi-star@pi-star(rw):=$, tik je de 

string “sudo pistar-mmdvmcal” 

zonder de aanhalingstekens in 

zoals hier getoond en drukt op 

Enter.

Na een aantal meldingen zie je het

MMDVMCAL menu in Linux stijl 

zoals getoond op de volgende 

pagina.

Het menu biedt een schat aan 

calibratie- en technische 

testfuncties. We zullen er hier 

slechts een paar behandelen.
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ZUM bord Calibratie Instellingen
Zoals je in het menu ziet, zijn 

er allerlei zaken die hier 

ingesteld kunnen worden.

H/h (HOOFD/kleine letters)

laadt de commando lijst 

opnieuw.

Q/q verlaat de calibratie

routine. Gebruik dit als je 

klaar bent.

Opmerking: Zodra

MMDVMCAL actief is, wordt je

hot spot gestopt en 

gedisconnect van waarmee hij 

verbonden was.
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⚫Hiermee stel je de frequentie van de hot spot 

ontvanger af om een optimale BER te 

bereiken met de specifieke radio die voor de 

calibratie gebruikt wordt.

⚫Dit werkt het beste als een bepaalde hot spot 

gebruikt wordt met een bepaalde radio in een 

enkele mode. Voor je speciale P25 hot spot 

met je XTS 5000 radio, bijvoorbeeld.

⚫Je kunt ook een multi-mode / multi-radio 

instelling calibreren, maar je zult een 

compromis offset moeten instellen. 151

HotSpot RX offset optimaliseren



Optimaliseren van de RX Offset met BER
⚫Kies de frequentie die je wilt gebruiken. 

Dit is de frequentie waarop de hotspot

luistert en moet de frequentie zijn waarop 

je radio uitzendt.

⚫Voer “E” (or ‘e”) in om de frequentie 

invoer routine te starten.

⚫Voer dan de frequentie (in Hz) in bij de 

prompt. En druk op <Return>

⚫Zie de volgende pagina.
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Optimaliseren van de RX Offset met BER
1. Voer “E” of “e” in om de frequentie 

invoer mogelijk te maken.

2. Voer de frequentie in Hz in zoals 

getoond en druk op <Return>

3. Kies de BER test mode, die je wilt

calibreren.

4. Ik koos ‘j’ voor P25 om P25 te calibreren
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Optimaliseren van de RX Offset met BER
1. Doe nu een paar uitzendingen

(talk groep, CC, NAC, enz.

zijn onbelangrijk)

2. Gebruik F/f om de

frequentie

Omhoog/Omlaag te 

bewegen in 50 Hz

stappen.

3. Doe dit totdat je de beste BER

waarde ziet en noteer de offset 

waarde.

4. Voer “Q” of “q” in om de 

routine te verlaten en 

herstart je hot spot.

5. Tik “exit” bij de Linux 

opdracht prompt om de SSH

routine te verlaten.

6. Kies MMDVMHost in het 

configuratie scherm.Opmerking: je kunt hier de frequentiestap 

aanpassen met “Z” or “z” als je een nauwkeurigere 

instelling wilt.
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Optimaliseren van de RX Offset met BER

1. Voer de nieuw vastgestelde

optimale offset waarde in bij 

zowel RXOffset als TXOffset,

zoals getoond.

2. Klik “Apply Changes” om de 

verandering door te 

voeren.

Wat gebeurt er: Deze offset 

waarde vertelt de AD2071 chip 

in je MMDVM hot spot om zijn 

ingebouwde frequentie 

synthesizer te programmeren 

met een frequentie die 250 Hz 

hoger (+0.57 ppm) is dan de in 

de hotspot geprogrammeerde

frequentie om de beste fout 

waarde te bereiken.

Opmerking: Je hebt nu een enkele radio

geoptimaliseerd op een enkele MMDVM

Hotspot. Als je meerdere radio’s en meerdere

modes hebt, kun je dit herhalen voor de andere

radios en modes en een compromis instellen. 155



Appendix M

De Pi-Star Dashboard Kleuren aanpassen
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De Pi-Star Dashboard Kleuren aanpassen

 Pi-Star heeft de mogelijkheid om de 

dashboardkleuren aan te passen.

 Dit kan bereikt worden op de

admin/expert pagina’s door met je 

browser te gaan naar: http://pi-

star/admin/expert/ ,  in te loggen op Pi-

Star en te klikken op “Tools:  CSS Tool” 

in de expert opties.

 Hierdoor opent het CSS menu zoals 

getoond op de volgende pagina.
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De Pi-Star Kleuren aanpassen
Klik

“Tools: CSS Tool”

Voor de CSS Tool pagina.

De invoer specficeert de kleur voor 

verschillende onderdelen van het 

dashboard van de gebruikersinterface met

zescijferige hexadecimal getallen die de 

kleuren weergeven in termen van waarden 

voor Rood, Groen en Blauw. Zuiver rood is

(ff0000) voor (255, 0 ,0). De standaard voor 

de banner is (dd4b39). 158



De Pi-Star Kleuren aanpassen
 Gebruik een kleurenkiezer (er zijn er veel 

van), om de kleurwaarden te berekenen.

 Hier kun je er één vinden:
https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp

 Hiermee kun je een kleur kiezen en hij 

geeft je de juiste hexadecimale waarde 

om in te voeren.

 Zie het voorbeeld op de volgende pagina.
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De Pi-Star Kleuren aanpassen
1. Kies hier een kleur 2. Hier zie je de gekozen kleur

3. Het “Hex” getal dat je nodig hebt staat 

hier. (voer dit in het betreffende Pi- Star 

veld in om je kleur in te stellen)

https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp
16
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Laten we de achtergrond banners veranderen in de blauwe kleur die we 

op de vorige pagina hebben gekozen. Verander de standaardwaarde van 

“dd4b39” in “6699ff” en klik Apply  Changes.

De Pi-Star Kleuren aanpassen
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Nieuw dashboard

met nieuwe kleuren.

De Pi-Star Kleuren aanpassen

Ben je ze beu? Klik “Factory Reset” op de

CSS tool pagina om de standaardkleuren te 

herstellen. Geen zorgen – het beinvloed 

alleen deze pagina, andere ZUMspot 

programmeer pagina’s blijven ongewijzigd. 

Vergeet niet een backup te maken.
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Appendix N

Een OLED Scherm toevoegen
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Een OLED Scherm Toevoegen (1)
⚫Sommigen vinden een klein scherm 

een mooie verbetering ten opzichte 

van de ingebouwde LED’s.

⚫Deze appendix toont hoe je een klein

0.96” of het 1.3” OLED scherm verkocht 

door ZUM Radio via Ham Radio Outlet

in de VS (hieronder getoond) aansluit:
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Een OLED Scherm Toevoegen(2)

Het OLED scherm is zo ontworpen dat solderen niet nodig is. De kleine gaatjes  in de 

printplaat zijn in een beetje verschoven patroon geboord zodat het over de pennen van de 

GPIO Connector van de Raspberry Pi ZeroW kan schuiven. Hij wordt op zijn plaats 

gehouden door de spanning in de pennen en de vrouwelijke connector op het ZumSpot

bord zelf. Lijn eenvoudig de gaten in de print van het scherm uit met pennen van de GPIO

connector (aan de kant met de µSD kaart) en druk het gelijk met de GPIO connector zoals 

in de foto’s hierboven.

Overtuig je ervan dat alle verbindingen goed vast zitten
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Een OLED Scherm toevoegen (3)

Lijn tenslotte de ZumSpot connector uit met GPIO aansluiting op de Raspberry Pi

ZeroW en druk het ZumSpot bord op de connector zoals getoond. Vanwege de 

ruimte die nodig is voor de print van het scherm, zal er een kleine opening zijn 

tussen de twee connectors op de plek die niet gebruikt wordt door de printplaat van 

het scherm. Dit is geen probleem. Als je afstand houders gebruikt om de Pi en Zum

borden met elkaar te verbinden kan het nodig zijn een onderleg ring te gebruiken 

om het hoogteverschil ontstaan door het nieuwe bord te ondervangen. Nu kun je 

het systeem starten en de Pi-Star instellen (volgende pagina).
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Pi-Star Instellen

Op dit punt neem ik aan dat je een werkende Pi-Star 

configuratie hebt waar je tevreden over bent en dat je 

alleen een het OLD scherm toevoegt. In dat geval is het 

recht toe recht aan (en is het mogelijk al als standaard 

ingesteld). Zorg er voor dat in het MMDVMHost

Configuratie blok het eerste invoer veld voor “MMDVM 

Display Type” ingesteld is op “OLED” zoals getoond. Je 

kunt de poort op “None” zetten en “Nextion Layout” op

“G4KLX” als je wilt maar het maakt eigenlijk niet uit 

omdat deze twee instellingen worden overgeslagen als 

OLED is geselecteerd.
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OLED Display Expert instellingen
Om je scherm in te stellen:

1. Ga naar de configuratie

pagina en kies “Expert” zoals 

getoond.

2. Kies MMDVMHost

3. Zoek het OLED blok en stel

“Type” = 3 voor een 0.96 

inch scherm of “Type” = 6 

voor een1.3” OLED scherm 

in.
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Er zijn een paar toevoegingen aan dit blok in de 

laatste Beta (v4.10 RC4). Ik weet niet wanner ze er 

in kwamen, maar hier is wat ze doen.

OLED Display Instellingen (vervolg.)
Type: Stel dit in

afhankelijk van je

scherm zoals eerder

besproken

Brightness: Stelt de 

helderheid  van het scherm 

in (een beetje opOLED)

Invert: instellen op ’’1”

geeft een witte 

achtergrond

Scroll: geen effect 

gezien

Rotate: Draait het 

scherm 180 graden

Cast: geen effect 

gezien

LogoScreenSaver: Voor deze heb ik deze pagina 

toegevoegd. Als je dit op “0” zet verdwijnt “screen

saver” (misschien wist je niet eens dat die er was).

Dit betekent dat het "niet actief” scherm met MMDVM 

zwart wordt, wat er vreemd uitziet. Als dit gebeurt 

controleer dan of dit op “1” staat

Vergeet niet op

“Apply Changes” te 

klikken
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Bekijk de werking

Als het goed is, moet je “MMDVM”

over je kleine display zien schuiven

als er geen activiteit is (links boven).

Als er iets wordt ontvangen komt er 

informatie op het scherm die de 

huidige activiteit toont (YSF, DMR, 

DSTAR, NXDN en P25).

Bijvoorbeeld, Fusion (rechts boven) 

en D-STAR (links hiernaast).
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Appendix O

Meerder ZumSpots gebruiken
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Maak unieke DMR ID’s (1)
⚫Je kunt een ZumSpot maken met een mooi 

kastje en alles erop en eraan voor rond de 

$ 150 

⚫Uiteindelijk kun je om verschillende 

redenen meer dan een  hebben. Deze

sectie toont hoe je ze moet instellen 

zodat ze samen kunnen werken.
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Maak unieke DMR ID’s (2)
⚫ Je kunt meerdere HotSpots aan Brandmeister 

koppelen door ze verschillende DMR ID's te 

geven gebaseerd op jouw DMR ID.

⚫ Als je DMR ID 3107XXX is, bijvoorbeeld:

⚫Je eerste wordt dan 3107XXX01

⚫Je tweede wordt dan 3107XXX02

⚫Je derde wordt dan 3107XXX03

⚫…en zo verder. Pi-Star zorgt nu voor het 

toevoegen van de cijfers. Je hoeft alleen aan te 

geven wat toe te voegen. Dat gaat zo:
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Geef elke een unieke Host Name
Dit wordt geregeld in het

“General Configuration” invul 

blok op de “Configuratie

Pagina” door de “Hostname”

te veranderen. Hier heb ik er

één ingesteld op pi-star3.

Opmerking: Zet hier je normale

DMR in,voeg niks toe.

Bedenk dat dit alleen verandert hoe jet apparaat aanspreekt als je het op het internet 

zoekt. Je benadert deze bijvoorbeeld met je browser als http://pi-star3/ (windows) of

http://pi-star3.local (iOS). Dit verandert de pi-star inlog voor het apparaat niet dat is 

nog steeds Gebruiker: pi-star, WW: raspberry (tenzij je dat verandert hebt).

Bedenk dat je de kleur editor kunt gebruiken om de dashboarden er verschillend uit te 

laten zien. Rood voor pi-star1, Groen voorPi-star2 en Blauw voor pi-star3 (als 

voorbeeld).
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Het unieke hotspot ID instellen

1. Zoek op de Pi-Star configuratie pagina naar het

“DMR Configuration” blok (zie links).

2. Zet de gewenste twee cijfers voor de aanvulling voor 

deze hotspot in de “DMR ESSID” sectie.

3. Klik op “Apply Changes”

4. Controleer of je HotSpot in de Brandmeister lijst

op je BM pagina verschijnt en controleer of hij 

werkt. Zie volgende pagina.
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BM Meerdere HotSpots Voorbeeld
Dit is mijn opzet voor drie hotspots, een 

OpenSpot en twee ZUMspots:

De bovenste twee nummers worden niet 

meer gebruikt (ongebruikte nummers 

verdwijnen na verloop van tijd uit de lijst). 

De onderste drie zijn mijn actieve

ZUMspots.

De onderste (310656403) is de enige

ZUMspot die op dit moment verbonden is

(let op het klein groene “stekker” symbool).

De andere staan “AAN” en in gebruik, 

maar doen andere dingen zoals TGIF,

DSTAR XRF012A, enz. Als ik DMR op één 

ervan activeer wordt hij ook groen zoals 

de onderste.
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Meerdere ZumSpots voor DSTAR
In het geval van DSTAR, geef je elke 

ZumSpot een verschillend “Module ID”

gebruik het Module ID uitrol menu in het

D-Star Configuratie Blok op de

Configuratie Pagina zoals links 

getoond. Zet dan verschillende kanalen

in je radio zoals in het voorbeeld 

hieronder.

Meerdere ZumSpot

kanalen in een ICOM ID-

51. Let op de 

verschillende Module ID’s

A, B en C

177



Appendix P

Gebruik en Instellingen voor het TGIF Netwerk
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Gebruik van het TGIF DMR Network
⚫Het TGIF DMR netwerk is een 

ander netwerk zoals DMR+, DCI, 

MARC, Brandmeister, enz.

⚫TGIF heeft eigen servers, Talk Groep Lijst

en deelnemers. Informatie hieronder:

⚫Info: http://www.k9npx.com/2018/11/the-tgif-network.html

⚫Dashboard: http://tgif.network/lastheard/index.html

⚫Forum: https://tgifnetwork.createaforum.com/
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Pi-Star DMR TGIF Instellingen:
Instellen van dit netwerk is net zo makkelijk als her kiezen 

van de “TGIF Netwerk optie in het DMR Master Uitrol 

menu. Zoals eerder zal door het aanzetten van de laatste 

schakelaar je ZUM/Pi Talker Alias gegevens naar je radio

sturen, als die dat ondersteunt.

Klik op “Apply Changes” als je klaar bent.

Nadat je op Apply Changes hebt gedrukt en de reset cyclus 

klaar is, zal dit netwerk actief zijn. Het werkt bijna net zo als

Brandmeister, er is een lange lijst talk groepen 

beschikbaar. Wisselen van TG gebeurt op dezelfde manier 

als in Brandmeister. Programmeer je radio voor deze 

nieuwe talk groepen op precies dezelfde manier als je 

voor MARC of Brandmeister zou doen. Je kunt er een 

nieuwe zone voor aanmaken.
180



TGIF Laatst gehoord Lijst:

LH Lijst URL: http://tgif.network/lastheard/index.html 181
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TGIF Actieve Sprekers/Talk Groepen

Een populaire talk 

groep om te proberen 

is “TGIF” met TG ID =

31665
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Dat is het!

Voorlopig tenminste, bedankt.

Neem contact met me op op het 

onderstaande adres met vragen en 

commentaar, aanvullingen enz.

Dave Hull, KC6N

dhull1@san.rr.com
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