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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees deze gebruikershandleiding door
Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig te 
volgen. De instructies dienen om uw systeem juist te configureren en te 
bedienen en alle geavanceerde functies optimaal te benutten. Bewaar deze 
gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

De bliksemschicht met een pijl in een driehoek waarschuwt de 
gebruiker voor de aanwezigheid van gevaarlijke niet-geïsoleerde 
spanning in de behuizing van het systeem, die hoog genoeg kan zijn om 
een risico van elektrische schokken te vormen.

Het uitroepteken in een driehoek maakt de gebruiker attent op 
belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze 
gebruikershandleiding.

WAARSCHUWINGEN

• Houd de batterij van de afstandsbediening buiten het bereik van kinderen. 
De batterij kan bij onjuist gebruik brand of chemische brandwonden 
veroorzaken. U mag de batterij niet opladen, demonteren, verhitten boven 100ºC 
of verbranden. Gooi lege batterijen onmiddellijk weg. Vervang een lege batterij 
alleen door een batterij van het juiste type en modelnummer.

• Explosiegevaar als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen. 
Alleen vervangen door een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of DL2032-
lithiumbatterij van 3 volt.

• Breng geen wijzigingen aan aan het systeem of de accessoires. Wijzigingen door 
onbevoegden kunnen de veiligheid, de naleving van wet- en regelgeving en de 
werking van het systeem in gevaar brengen.

• Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het apparaat. 

OPMERKING: Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van het product.

OPMERKING: Dit product moet binnenshuis worden gebruikt. Het is niet 
ontworpen of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.

OPMERKING: Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde 
voeding.

OPMERKING: Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als 
stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed 
bereikbaar te zijn.

Werp lege batterijen op de juiste wijze weg en neem daarbij 
de plaatselijke voorschriften in acht. Niet verbranden. 

Dit product voldoet aan alle van toepassing zijnde EU-vereisten. 
De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: 
www.Bose.com/compliance.

WAARSCHUWING: Om het risico van brand of elektrische schokken te 
verlagen, mag het product niet worden blootgesteld aan regen of vocht.

WAARSCHUWING: Zorg dat dit apparaat niet wordt blootgesteld aan 
druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistoffen gevulde 
voorwerpen, zoals vazen, op of bij het apparaat. Evenals bij andere 
elektronische producten dient u op te letten dat er geen vloeistof in enig deel 
van het systeem terechtkomt. Vloeistoffen kunnen leiden tot storing en/of 
brandgevaar.

WAARSCHUWING: Bevat kleine onderdelen die een 
verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar.
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1. Lees deze instructies – voor alle componenten door voordat u dit product 
gebruikt.

2. Bewaar deze instructies – voor toekomstig gebruik.
3. Neem alle waarschuwingen in acht – op het product en in de 

gebruikershandleiding.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of vocht – Niet gebruiken in de 

buurt van een badkuip, fonteintje, aanrecht, wasbak, in een natte kelder, bij een 
zwembad of op andere plaatsen waar water of vocht aanwezig is.

6. Maak uitsluitend schoon met een droge doek – en zoals aangegeven door Bose 
Corporation. Verwijder de stekker uit het wandstopcontact voordat u het product 
schoonmaakt.

7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeren in overeenstemming met de 
instructies van de fabrikant – Voor een betrouwbare werking van het product en 
om het te beschermen tegen oververhitting, dient u het product zodanig te plaatsen 
dat een goede ventilatie niet wordt belemmerd. Plaats het product niet op een bed, 
bank of vergelijkbaar oppervlak dat de ventilatieopeningen kan blokkeren. Plaats 
het niet in een ingebouwd systeem zoals een boekenkast of kast die belemmert dat 
er lucht door de ventilatieopeningen kan stromen.

8. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, 
warmteroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die 
warmte produceren.

9. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gestaan of gelopen en dat het niet 
wordt afgekneld, met name bij de stekkers en stopcontacten en het punt waar 
deze uit het apparaat komen.

10. Gebruik uitsluitend randapparatuur/accessoires die worden gespecificeerd 
door de fabrikant.

11. Verwijder de stekker uit het stopcontact bij onweer of als het apparaat langere 
tijd niet wordt gebruikt – om schade aan dit product te voorkomen.

12. Laat onderhoud en reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 
Reparatie is vereist als het apparaat beschadigd is: als bijvoorbeeld het snoer 
of de stekker van de voeding beschadigd is; als er vloeistof is gemorst of als er 
voorwerpen in het apparaat zijn gevallen; als het apparaat blootgesteld is 
geweest aan regen of vocht; als het niet normaal werkt of als het gevallen is – 
Probeer dit product niet zelf te repareren. Door afdekkingen te openen of te 
verwijderen, kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke spanningen of andere 
gevaren. Bel Bose voor een erkend servicecentrum bij u in de buurt.

13. Om het risico van brand of elektrische schokken te voorkomen, dient u 
overbelasting van wandstopcontacten, verlengsnoeren of ingebouwde 
stopcontacten te voorkomen. 

14. Zorg dat er geen voorwerpen of vloeistof in het product terechtkomen – 
aangezien deze in contact kunnen komen met punten met gevaarlijke spanning of 
kortsluiting kunnen veroorzaken, wat kan leiden tot brand of een elektrische schok.

15. Zie de behuizing van het product voor veiligheidswaarschuwingen.
16. Gebruik de juiste stroombronnen – Sluit het product aan op een geschikte 

stroombron, als beschreven in de bedieningsinstructies of als aangegeven op 
het product. 

Informatie over producten die elektrische ruis genereren
VS
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van 
klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn ontwikkeld om 
redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een woonomgeving. Dit 
apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, 
als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing 
veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal 
optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt 
aan de ontvangst van radio of televisie, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat 
aan en uit te zetten, raden wij u aan te proberen de storing te verhelpen met een of meer 
van de volgende maatregelen:
• Richt de antenne van het apparaat waarin de storing optreedt opnieuw af of 

verplaats deze.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat behoort tot een andere groep dan de 

groep waarop de ontvanger is aangesloten.
• Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Canada
Dit product voldoet aan CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B). 

FCC-waarschuwing
Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose 
Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit 
apparaat te gebruiken.
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SOUNDDOCK® SERIES III DIGITAAL MUZIEKSYSTEEM
4

Dank u voor uw aankoop
Gefeliciteerd met uw keuze voor het SoundDock® Series III 
digitale muzieksysteem van Bose. 
Dit systeem is specifiek ontworpen om te werken met iPod- 
en iPhone-modellen met een Lightning-connector en biedt 
geluidsweergave van hoge kwaliteit die uw muziek overal laat 
weerklinken. Het geluid van dit systeem wordt door een 
breed publiek gewaardeerd.

Uitpakken en installeren
Controleer of de doos alle afgebeelde onderdelen bevat. 
Bewaar de doos voor later gebruik. Deze doos biedt de beste 
manier om het systeem opnieuw in te pakken voor transport 
buitenshuis.

1. Plaats het systeem op een stevig, horizontaal oppervlak. 

2. Sluit de voeding aan op de connector DC POWER aan de 
achterkant van het systeem.

3. Sluit de kleine stekker van het netsnoer aan op de 
connector op de voeding. 

4. Sluit de andere stekker aan op een wandstopcontact. 
U hoort een kort geluidssignaal waarmee wordt 
aangegeven dat het apparaat op de stroom is 
aangesloten.

❏ SoundDock Series III
digitaal muzieksysteem

❏ Afstandsbediening

❏ Voeding

❏ Netsnoer

Netsnoer
Voeding

DC POWER
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Uw iPod of iPhone afspelen

1. Lijn de connector op de iPod of iPhone uit met de connector 
op het dock. Plaats de iPod of iPhone stevig in het dock.

Opmerking: Als de iPod of iPhone voorzien is van een hoesje, 
moet u dit mogelijk verwijderen om de iPod of iPhone goed in 
het dock te plaatsen.

2. Druk op de knop Afspelen/Pauzeren op de 
afstandsbediening van het SoundDock III-systeem. 
Met de afstandsbediening worden het systeem en de 
basisfuncties van de iPod of iPhone bediend. 

Opmerking: Zorg dat de muziekapplicatie op de iPod of 
iPhone geopend is en gereed om af te spelen.

3. Stel het volume bij met de afstandsbediening van het 
SoundDock III-systeem of de volumeknoppen op de iPod 
of iPhone.

Gebruik van de 
afstandsbediening
Raak een willekeurige knop aan (met uitzondering van de 
uitknop) om het SoundDock III-systeem aan te zetten. 

Uit
• Hiermee worden zowel 

de iPod of iPhone 
als het systeem 
uitgeschakeld.

Afspeellijst selecteren
• Hiermee gaat u naar 

de volgende of 
vorige afspeellijst.

Play/Pause
• Hiermee wordt het 

afspelen gestopt en 
hervat.

• Houd deze knop 
ingedrukt om een 
ander aangesloten 
apparaat te starten 
terwijl de iPod of 
iPhone wordt 
opgeladen.

Volume 
• Houd deze knop 

ingedrukt om het 
volume snel te 
wijzigen.

Overslaan/vooruit 
spoelen
• Druk eenmaal om 

naar de volgende 
track te gaan.

• Houd deze knop 
ingedrukt om snel 
vooruit te spoelen.

Overslaan/achteruit 
spoelen 
• Druk eenmaal op 

deze knop om naar 
het begin van de 
huidige track te gaan.

• Druk tweemaal op 
deze knop om naar 
het begin van de 
vorige track te gaan. 

• Houd deze knop 
ingedrukt om snel 
achteruit te spoelen.
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Een ander audioapparaat 
gebruiken 
U kunt muziek door een ander audioapparaat laten afspelen 
door dit op het systeem aan te sluiten. Hiervoor hebt u een 
kabel nodig die aan één uiteinde is voorzien van een 
ministekker van 3,5 mm (niet bijgeleverd).

1. Zet het volume van het audioapparaat iets onder het 
maximumniveau en sluit vervolgens het apparaat aan op 
de AUDIO INPUT-connector. 

2. Als de iPod of iPhone in het dock is geplaatst en wordt 
opgeladen, houdt u de knop Afspelen/Pauzeren drie 
seconden ingedrukt om over te schakelen naar het andere 
apparaat.

3. Stel het volume bij met de afstandsbediening van het 
SoundDock III-systeem of de volumeknoppen op het 
apparaat.

U kunt de andere knoppen op de afstandsbediening niet 
gebruiken om dit andere apparaat te bedienen. 
Om het luisteren naar de iPod of iPhone te hervatten, 
drukt u eenmaal op de knop Afspelen/Pauzeren.

Het systeem onderhouden
Het enige onderhoud bestaat uit het vervangen van de 
batterij van de afstandsbediening. U kunt het systeem ook 
schoonmaken.

De batterij van de afstandsbediening 
vervangen 
Als de afstandsbediening niet meer werkt of het bereik lijkt te 
zijn verminderd, is het tijd om de batterij te vervangen.

1. Gebruik een muntstuk om het 
batterijklepje iets naar links te 
draaien. 

2. Verwijder het klepje en plaats de 
nieuwe batterij (CR2032 of DL2032) 
met de platte kant naar boven en zo 
dat het +-symbool zichtbaar is.

3. Plaats het klepje terug en draai het 
naar rechts totdat het vastklikt. 
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WAARSCHUWINGEN: 

• Houd de batterij van de afstandsbediening buiten het bereik 
van kinderen. De batterij kan bij verkeerd gebruik brand of 
chemische brandwonden veroorzaken. U mag de batterij niet 
opladen, demonteren, verhitten boven de 100°C of 
verbranden. 

• Gooi lege batterijen onmiddellijk weg. Vervang een lege batterij 
alleen door een batterij van het juiste type en modelnummer.

• Explosiegevaar als de batterij door een verkeerd type wordt 
vervangen. Alleen vervangen door een officieel goedgekeurde 
(bv. UL) CR2032- of DL2032-lithiumbatterij van 3 volt. 

Het systeem reinigen
Neem het systeem af met een zachte, droge doek. U kunt het 
rooster ook voorzichtig met een stofzuiger schoonmaken.
• Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of sprays.
• Zorg dat er geen vloeistoffen of voorwerpen in de 

openingen terechtkomen. 
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Problemen oplossen

Probleem Wat te doen

De iPod of iPhone kan niet 
goed in het dock worden 
geplaatst

• Verwijder de iPod of iPhone uit het dock en controleer of de connectors niet geblokkeerd zijn. Wacht 
5 seconden en lijn de connector op de iPod of iPhone vervolgens uit met de connector op het dock en 
plaats de iPod of iPhone stevig terug in het dock. Het kan zijn dat u dit een paar keer moet doen.

• Als de iPod of iPhone voorzien is van een hoesje, moet u dit mogelijk verwijderen om de iPod of iPhone goed 
in het dock te plaatsen.

Geen geluid • Zet het volume voor het systeem hoger met de afstandsbediening van het SoundDock III-systeem.
• Zet het volume op de iPod of iPhone of op het tweede audioapparaat hoger, als dit bezig is met afspelen.
• Controleer of de stekker van het systeem in het stopcontact zit, de iPod of iPhone of ander audioapparaat 

aanstaat en er geluid wordt afgespeeld. 
• Druk op de knop Afspelen/Pauzeren op de afstandsbediening. Houd deze knop ingedrukt om naar een 

tweede apparaat te luisteren terwijl de iPod of iPhone wordt opgeladen.
• Verwijder de stekker één minuut uit het stopcontact en plaats deze vervolgens weer terug. Hierdoor wordt 

het systeem opnieuw ingesteld (u hoort normaal een geluidssignaal wanneer het systeem weer wordt 
ingeschakeld.)

• Controleer of de nieuwste versie van de software is geïnstalleerd op de iPod of iPhone.

De iPod of iPhone navigeert 
niet door afspeellijsten als 
verwacht bij gebruik van de 
afstandsbediening 

• Controleer of de modus Afspeellijsten geselecteerd is op de iPod of iPhone. 
8
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De iPod of iPhone reageert 
niet op de hieronder 
afgebeelde knoppen van de 
afstandsbediening van het 
SoundDock® III-systeem: 

• Verwijder de iPod of iPhone uit het dock, wacht 5 seconden en plaats de iPod of iPhone vervolgens stevig 
terug.

• Probeer de afstandsbediening vanaf een andere locatie. Als de afstandsbediening daar werkt, controleert u 
of felle kamerverlichting of zonlicht storend werkt. Veeg het lensje aan de voorkant van de afstandsbediening 
schoon met een schone, droge doek.

• Zorg dat er zich geen obstakels bevinden tussen de lens van de afstandsbediening en het SoundDock III-
systeem. 

• Verwijder de batterij en plaats deze terug als aangegeven op pagina 6.
• Vervang de batterij van de afstandsbediening als aangegeven op pagina 6.

Het SoundDock III-systeem 
reageert op geen enkele knop 

• Verwijder de stekker één minuut uit het stopcontact en plaats deze vervolgens weer terug. Hierdoor wordt 
het systeem opnieuw ingesteld. (U hoort normaal een geluidssignaal wanneer het systeem weer wordt 
ingeschakeld.)

• Neem contact op met uw plaatselijke Bose®-dealer over het probleem. 

De iPod of iPhone wordt niet 
opgeladen

• Verwijder de iPod of iPhone uit het dock en controleer of de aansluiting wordt geblokkeerd. Plaats de iPod of 
iPhone stevig terug in het dock.

• Als de iPod of iPhone voorzien is van een hoesje, moet u dit mogelijk verwijderen om de iPod of iPhone goed 
in het dock te plaatsen.

• Controleer of uw iPod of iPhone een compatibel model is (zie pagina pagina 11).

Probleem Wat te doen
9
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Garantie
Het Bose® SoundDock® Series III digitale muzieksysteem 
wordt gedekt door een beperkte garantie. Informatie over de 
beperkte garantie wordt vermeld op de registratiekaart die in 
de doos is bijgesloten. Zie de kaart voor informatie over hoe u 
het product registreert. Als u dit niet doet, is dit niet van 
invloed op uw beperkte garantierechten.

Klantenservice
Voor vragen over het SoundDock Series III digitale 
muzieksysteem neemt u contact op met uw plaatselijke 
Bose-dealer. Om rechtstreeks contact op te nemen met Bose 
raadpleegt u de adressenlijst die in de doos is bijgesloten.

Technische informatie

Elektrische specificaties
100-240 V  50-60 Hz, max. 1,5 A

Afmetingen en gewicht van systeem
16,89 cm H x 30,26 cm B x 16,47 cm D 
2,1 kg
10
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Geschikt voor:
• iPod touch (5e generatie)
• iPod nano (7e generatie)
• iPhone 5

SoundDock en de vormgeving van het SoundDock-systeem zijn gedeponeerde 
handelsmerken van Bose Corporation in de VS en andere landen.

iPhone, iPod, iPod nano en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., 
gedeponeerd in de VS en andere landen.

“Geschikt voor iPod” en “Geschikt voor iPhone” betekent dat een elektronisch 
accessoire specifiek is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of 
iPhone en dat de ontwikkelaar garandeert dat het voldoet aan de 
prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor het gebruik van 
dit apparaat of voor het voldoen aan veiligheidsnormen en regelgeving. Gebruik 
van dit accessoire met iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden.
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