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1. Zoek en installeer de Knog-app in de app store.

2. Voer uw gegevens in om uw profiel aan te maken.

REGISTRATIE VAN HET APPARAAT 4.1

AANSLUITEN VAN HET APPARAAT 4.2

1. Kies een naam voor je Scout.

6. Accepteer het Bluetooth koppelverzoek. 

ACTIVERING EN DEACTIVERING  5.1

UITSCHAKELEN VAN DE SCOUT  5.3

INSCHAKELEN VANUIT DE SCOUT  5.2

Tijdens het inschakelen knipperen de Scout-LED's rood en 
wordt het belpictogram geel weergegeven.
 

HET APPARAAT UPDATEN  6

VERBINDEN MET « FIND MY » 7

LADEN  8

ZOEK NAAR HET SERIENUMMER   13

1. Open de USB verbinding. 

MONTAGE (OVERT) 9.1

2. Sluit de USB-C kabel aan om hem op te laden. Rode LED 
geeft opladen aan

3. Groene LED geeft aan dat de batterij volledig is opgeladen. 

ONTBINDING VAN DE "FIND MY”    10

Deze procedure stopt met het delen van de locatie van de 
Scout. Door de Scout op een oplader aan te sluiten, wordt het 
delen van locaties weer ingeschakeld.

Als u een Apple Unwanted Tracking-melding ontvangt, kan de 

eigenaar van de Scout in uw aanwezigheid zijn locatie bekijken.

Volg deze instructies om te stoppen met het delen van 

locatiegegevens van de Scout.

De Scout kan op elke standaard bidonhouder worden gemonteerd.
 

MONTAGE (STEALTH)  9.2

De Scout kan onder elke standaard bidonhouder worden 
gemonteerd. Gebruik bij het monteren van de Scout onder een 
bidonhouder de meegeleverde afstandhouders.
 

2. Gebruik het Scout Security-gereedschap om de schroeven vast 
te draaien en de Scout vast te zetten.

3. Gebruik de Scout Hi-Viz Overt Cover voor extra bescherming 
tegen water en modder, of om potentiële dieven een signaal te 
geven

- Draai de Schroeven niet te strak aan!

- Verlies de beveiligingstool niet!

- Tip! Gebruik het gat in het gereedschap om het aan een 
sleutelhanger te bevestigen

 

 

RESET HET APPARAAT 12

PROBLEEMOPLOSSEN 11

Zodra de Scout is verbonden, selecteert u in de app de 3 
stippen voor meer opties. Scroll naar beneden en selecteer 

Als op het apparaat de meest recente firmware al is
geïnstalleerd, wordt het bericht "U bent up-to-date" 

Als er een firmware-update beschikbaar is, downloadt en 
installeert u deze op de Scout.

Het firmware-updateproces begint en geeft de voortgang van de
installatie aan. Als de gebruiker op enig moment 'Annuleren' 
selecteert, blijft de Scout de bestaande firmwareversie 

Zodra de firmware-update is gedownload en geïnstalleerd, 
wordt de Scout automatisch gereset om de update te activeren

Zodra het firmware-updateproces is voltooid, wordt een groen
vinkje weergegeven. 

Voordat u de Scout op uw telefoon kunt activeren, sluit u de 

Scout naar een USB-lader met een standaard USB-C-laadkabel.

Zodra de oplader is aangesloten, hoort u een pieptoon met drie

tonen. Hierdoor wordt de koppelingsmodus gedurende 10 

*Als de Scout eerder was gekoppeld aan een andere Knog mobile

account of Apple ID, zorg er dan voor dat deze uit  de account is 

verwijderd via de Knog Mobile Zoek mijn-apps en voer vervolgens een

Scout reset uit zoals beschreven in stap 11.

1. Zorg dat je Scout stroom heeft, opgeladen is en binnen 

handbereik is. Klik op de + knop om de Scout te zoeken.

De Scout blijft 10 minuten in de koppelingsmodus nadat de  

oplader is aangesloten. Als de Scout niet verschijnt onder 

«Mijn apparaten», sluit de oplader dan opnieuw aan.

2. Selecteer de scout die moet worden toegevoegd.

1. Zorg ervoor dat de telefoon zich binnen Bluetooth-bereik 

bevindt om Scout in te schakelen. De Scout zou 'Verbonden' 

moeten tonen. Druk op het grote belpictogram op het scherm

2. De knop geeft nu aan dat de verkenner op scherp staat.

Om uit te schakelen, zorg ervoor dat de Scout zich binnen 

Bluetooth-bereik bevindt en druk op het belpictogram

1. Om de Scout in te schakelen, moet je ervoor zorgen dat de 

telefoon zich binnen zeer korte afstand bevindt en dat de 

1. Om de Scout te ontwapenen moet u ervoor zorgen dat de

telefoon binnen bereik is en dat de Knog-applicatie actief is op uw

2. Klik en houd de Scout knop ingedrukt om het te 
ontwapenen 

2. Houd de knop op de Scout ingedrukt (1 seconde) om het 

inschakelen te starten.

-De Scout kan alleen worden uitgeschakeld als uw telefoon 
heel dichtbij 

- Scout kan niet worden ingeschakeld tenzij de telefoon 

1. Open de toepassing Zoek mijn, door op de rode knop met de 
pijl onderaan het scherm te drukken*.

4. Wanneer de Scout verschijnt, drukt u op Zoek mijn om in te
loggen. Selecteer en geef je Scout een naam.

Om de Zoek mijn-configuratie te voltooien, gaat u akkoord met 
de algemene voorwaarden van Apple Zoek mijn.

Als u de installatie start, maar niet voltooit, resulteert dit in een
onvolledige verbinding.

3. Selecteer "Ander item toevoegen".

2. Klik op "Nieuw item toevoegen".

*Om de Apple Zoek mijn app te gebruiken om de Scout te lokaliseren,

moet de laatste versie van de Scout, de laatste versie van iOS, iPadOS,

watchOS of macOS wordt aanbevolen.

1. Draai de Scout ondersteboven en plaats hem op een horizontaal

2. Houd de knop 30 seconden ingedrukt tot er 4 korte pieptonen

te horen zijn.

Als de Knog-app of Scout niet reageert, probeer dan in ieder geval

de volgende stappen voordat u probeert de fabrieksinstellingen 

1. Sluit uw Knog Scout aan via de USB-C tot het groene 

ampje aangeeft dat de Scout volledig is opgeladen.

2. Sluit de Knog-app op iPhone -> Veeg omhoog vanaf de 

onderkant van uw scherm, zodat de app in het midden

komt te staan. Veeg nogmaals omhoog om te sluiten

3. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van de Knog-app 

hebt geïnstalleerd.

4. Maak opnieuw verbinding met de USB-C-oplader om 

Raadpleeg voor meer informatie over het oplossen van problemen

de 'help'-pagina in de Knog-app en volg de link Veelgestelde

Apple's Zoek mijn applicatie kan worden gebruikt om het 

serienummer te zoeken van een onbekende Scout in uw bezit.

1. Verwijder de verbinding met de Knog Mobile-app

a. Open iOS->Instellingen->Bluetooth en zoek de Knog 

verbinding. Selecteer de markering naast de verbinding. 

Als je meer dan één Scout hebt, ga dan naar een positie

waar alleen de Scout die je wilt verwijderen binnen bereik 

is en wordt weergegeven als Verbonden.

b. Selecteer «Vergeet dit apparaat».

c. Open de Knog-app en verwijder de Scout.

2. Verwijder Scout uit Zoek mijn netwerk

a. Open de Zoek mijn-app en selecteer de Scout die je wilt

verwijderen. Scroll naar beneden en selecteer de optie 

Item verwijderen zoals hieronder weergegeven. De Scout

is na deze stap niet meer geregistreerd bij Zoek mijn.

3. Fabrieksreset op Scout

a. Draai de Scout om en leg hem op een horizontaal 
oppervlak (zoals een tafel).

Volg het onderstaande proces om de Scout correct van je telefoon

te verwijderen - bij het overzetten naar een andere gebruiker of

het verplaatsen van je Scout naar een nieuwe telefoon - of als

om een andere reden een nieuwe start nodig is.

1. In de toepassing Zoek mijn, selecteert u "Gevonden voorwerp

identi�ceren", wanneer de onbekende Scout in de buurt is.

2. Selecteer het item uit een lijst van nabijgelegen items

en druk vervolgens op doorgaan.

3. Wanneer de onderstaande pagina wordt weergegeven

drukt u op de knop Scout en selecteert u « Doorgaan 

4. Een soortgelijke pagina als deze zou moeten 

verschijnen met het serienummer van de Scout. Als het

apparaat op "verloren" staat verschijnt hier een bericht 

met de gegevens van de eigenaar.
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No.: ESD-XXXXXXX
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FCC-NALEVINGSVERKLARING
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. 
De werking is onderhevig aan de volgende twee 
voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke 
interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle 
ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie
die een ongewenste werking kan veroorzaken. 

Het gebruik van de Works with Apple-badge betekent dat een product is ontworpen om speci�ek te werken met de technologie die in de badge wordt geïdenti�ceerd en dat het door het product is gecerti�ceerd
fabrikant om te voldoen aan de productspeci�caties en vereisten van het Apple Zoek mijn netwerk.
Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het gebruik van dit product of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

1. Plaats de Scout op je fiets, lijn de gaten uit met de schroefnokken 

de bidonhouder en plaats de schroeven.. 

Mode Dealer ID Name: DA78421/18

TARTTE: ER 12678/22

Model Name: 12998

Product Type: Short range devices / Low power Devices

Koppel je Scout alleen met de Knog-app en 
de Apple FindMy-app.

Het is van cruciaal belang dat de Scout vóór stap 1 wordt 

uitgeschakeld. Als dit niet gebeurt, kan de Scout 

b. Houd de knop ingedrukt terwijl u een USB-C-kabel

 aansluit. Blijf de toets 10 seconden ingedrukt houden

 totdat u 3 lange pieptonen hoort.

zeer dichtbij is.

koppelen mogelijk te maken.

vragen.

naar de website ».

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijk te zijn

bescherming tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met

de instructies, kan schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie.

Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen dit te corrigeren

de storing door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-monteur voor hulp.

Om te blijven voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-straling van de FCC, moet deze apparatuur worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tot de straler uw lichaam: Gebruik alleen de

bijgeleverde antenne.

FCC -WAARSCHUWING

minuten ingeschakeld.

om de Scout in te schakelen.

op het scherm.

Knog-app actief is. 

telefoon.

'Firmware bijwerken'.

weergegeven.

gebruiken

Opmerking: dit beschrijft NIET de methode om je Scout uit de 
Zoek mijn-app te verwijderen.

oppervlak.

te herstellen.

onbruikbaar worden

Om de veiligheid van je Scout te garanderen, is een speci�eke volgorde van 
koppelen en ontkoppelen vereist

Probeer niet om je Scout rechtstreeks te koppelen via de iPhone 
Bluetooth-apparatenlijst. Voor een succesvolle verbinding moet je je Scout 
rechtstreeks koppelen via de Knog-app.

Volg zorgvuldig de instructies om je Scout met een iPhone te koppelen.

Als u uw Scout niet volgens de instructies koppelt of ontkoppelt, kan dit leiden tot
verbindingsproblemen of een onbruikbaar apparaat.

Dit is een beveiligingsapparaat.


