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TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
Lue tämä käyttöohje
Perehdy tähän käyttöohjeeseen ja noudata sitä huolellisesti. Siinä kerrotaan 
laitteiston käyttämisestä ja annetaan tietoja sen kehittyneiden ominaisuuksien 
käyttämisestä. Säästä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

Nuolisalama ja tasasivuinen kolmio varoittavat käyttäjää laitteen sisällä 
olevasta vaarallisesta eristämättömästä jännitteestä ja sähköiskun 
vaarasta. 

Kolmion sisällä näkyvä huutomerkki kiinnittää käyttäjän huomion tämän 
käyttöohjeen tärkeisiin tietoihin.

VAROITUKSET ja HUOMAUTUKSET

• Pidä kaukosäätimen paristo poissa lasten ulottuvilta. Jos niitä käsitellään väärin, 
voi aiheutua tulipalo tai kemiallinen palovamma. Älä lataa paristoja uudelleen, 
pura tai polta niitä tai kuumenna lämpötilaan yli 100 ºC. Käsittele käytöstä 
poistettuja paristoja oikein. Vaihda pariston tilalle uusi samanlainen paristo.

• Virheellisesti paikoilleen asetettu paristo voi räjähtää. Vaihda pariston tilalle vain 
esimerkiksi UL-hyväksytty 3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparisto.

• Älä tee muutoksia järjestelmään tai sen varusteisiin. Ilman lupaa tehdyt 
muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, vaatimusten täyttymisen ja 
järjestelmän tehokkuuden.

• Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää. 

HUOMAA: Tämän laitteen tarra on sen pohjassa.

HUOMAA: Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu ulkona, 
ajoneuvoissa tai veneissä käytettäviksi, eikä ulkona käyttämistä ole testattu.

HUOMAA: Tätä tuotetta saa käyttää vain sen mukana toimitetun virtajohdon 
avulla.

HUOMAA: Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimen avulla, tähän 
kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.

Hävitä käytetyt paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden 
mukaisesti. Ei saa polttaa. 

Tämä tuote täyttää kaikkien sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. 
Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa 
www.Bose.com/compliance.

VAARA: Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai 
sähköiskun vaaran välttämiseksi.

VAARA: Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten 
maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Varo, että laitteeseen ei roisku nestettä. 
Nesteet voivat aiheuttaa vian tai tulipalon vaaran.

VAARA: Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa 
tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.
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1. Lue kaikkien osien käyttöohjeet ennen tämän laitteen käyttämistä.

2. Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

3. Ota käyttöohjeen ja omistajan oppaan varoitukset huomioon.

4. Noudata kaikkia ohjeita.

5. Älä käytä laitetta lähellä vettä, esimerkiksi kylpyammeen, pesualtaan 
tai keittiöaltaan läheisyydessä, kosteassa kellarissa, lähellä 
uima-allasta tai muualla veden tai kosteuden ollessa läsnä. 

6. Puhdista ainoastaan kuivalla kankaalla ja Bose Corporationin ohjeita 
noudattaen. Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistustoimien 
aloittamista.

7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaan. 
Varmistat luotettavan toiminnan ja estät laitteen ylikuumenemista 
asettamalla sen paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto. Älä sijoita laitetta 
pehmeälle alustalle, kuten vuoteelle tai sohvalle, sillä tällainen alusta voi 
tukkia ilmanvaihtoaukot. Älä sijoita laitetta suljettuun paikkaan,kuten 
kirjahyllyyn tai kaappiin. Muutoin ilma ei kierrä laitteenilmanvaihtoaukkojen 
kautta.

8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen kuten lämpöpattereiden, 
lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden 
(vahvistimet mukaan lukien) lähelle.

9. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävelläeikä se ole puristuksissa 
pistokkeen, muuntajantai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen 
läheisyydessä.

10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.

11. Suojaa laite irrottamalla se pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen 
ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.

12. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Jos laite 
vaurioituu,se on huollettava, esimerkiksi jos virtajohtotai -pistoke on 
vaurioitunut, laitteen päälle on roiskunut nestettä, senpäälle on 
pudonnut jokin esine, se on ollut sateessa taikostunut, se ei toimi 
normaalisti, se on pudonnut tai se on jollain muulla tavoin vaurioitunut. 
Älä yritä huoltaa tätä laitetta itse. Kansien avaaminen voi aiheuttaa 
sähköiskun tai muun vaaran. Tiedustele Boselta lähintä huoltokeskusta.

13. Tulipalon tai sähköiskun estämiseksi älä ylikuormita pistorasioita 
äläkä lisää jatkoksia johtoihin tai muuntajaan. 

14. Älä työnnä laitteen aukoista mitään esineitä äläkä anna nesteen joutua 
laitteen sisään. Esineet voivat osua jännitteellisiin osiin tai aiheuttaa 
oikosulun, jonka seurauksena voi syntyä tulipalo tai sähköisku.

15. Laitteen ulkokuoressa on turvallisuusmerkintöjä.

16. Käytä vaatimukset täyttävää virtalähdettä. Kytke laitteen pistoke 
oikeanlaiseen pistorasiaan käyttöohjeessa kuvatulla tai laitteeseen 
merkityllä tavalla.

Tietoja sähköisiä häiriöitä aiheuttavista laitteista
Yhdysvallat
Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n 
sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu 
antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Tämä laite 
tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole 
asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää 
radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä 
asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Mikäli voidaan osoittaa sammuttamalla ja 
käynnistämällä laite, että se häiritsee haitallisesti radio- tai 
televisiovastaanotinta, on suositeltavaa, että häiriö yritettäisiin poistaa jollain 
seuraavista tavoista: 

• Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.

• Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.

• Yhdistä laite eri pistorasiaan kuin missä vastaanotin on.

• Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Kanada
Tämä laite täyttää CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B) -vaatimukset. 

FCC:n (Yhdysvaltain tietoliikenneviranomaisen) varoitus
Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset 
voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.
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DIGITAALINEN SOUNDDOCK® SERIES III -MUSIIKKIJÄRJESTELMÄ
4

Kiitos ostoksestasi.
Onnittelut Bosen digitaalisen SoundDock® Series III 
-musiikkijärjestelmän hankinnan johdosta. 
Tämä erityisesti Lightning-liitännällä varustetun iPodin tai 
iPhonen kanssa käytettäväksi suunnitellun järjestelmän 
laadukas ääni suorastaan kutsuu musiikin tulemaan ulos. 
Huomaat, että se herättää musiikin ystävien huomion.

Poistaminen pakkauksesta ja 
ottaminen käyttöön
Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki tässä näkyvät osat. 
Säilytä pakkaus mahdollista myöhempää käyttöä varten. 
Järjestelmää on kätevintä kuljettaa siinä.

1. Aseta järjestelmä tasaiselle tukevalle alustalle. 

2. Yhdistä muuntaja järjestelmän takaosan 
virransyöttöliitäntään.

3. Kiinnitä virtajohdon pieni pää muuntajaan. 

4. Yhdistä virtapistoke pistorasiaan. Kuulet lyhyen 
napsahduksen sen merkiksi, että virta on yhdistetty.

❏ Digitaalinen SoundDock 
Series III-musiikkijärjestelmä

❏ Kaukosäädin

❏ Muuntaja

❏ Virtajohto

Virtajohto
Muuntaja

DC POWER
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iPodin tai iPhonen sisällön 
toistaminen

1. Kohdista iPodin tai iPhonen liitin telakan liitännän kanssa. 
Työnnä iPod tai iPhone tiukasti kiinni telakkaan.

Huomautus: Jos iPod tai iPhone on kotelossa, se on ehkä 
poistettava, jotta iPod tai iPhone voidaan telakoida.

2. Paina SoundDock III -kaukosäätimen toisto/tauko-
painiketta. Voit ohjata kaukosäätimellä järjestelmää ja 
iPodin tai iPhonen perustoimintoja. 

Huomautus: Varmista, että iPodin tai iPhonen musiikkisovellus 
on käynnissä ja valmis toistamaan musiikkia.

3. Voit säätää äänenvoimakkuutta SoundDock III 
-kaukosäätimen tai iPodin tai iPhonen 
äänenvoimakkuudensäätimien avulla.

Kaukosäätimen käyttäminen
Voit käynnistää SoundDock III -järjestelmän painamalla mitä 
painiketta tahansa paitsi Pois-painiketta. 

Pois
• Katkaisee virran 

iPodista tai iPhonesta 
ja järjestelmästä.

Soittoluettelon valinta
• Siirtyy edelliseen tai 

seuraavaan 
soittoluetteloon.

Toisto/tauko
• Toisto pysäytetään 

tai sitä jatketaan.
• Pitämällä tätä 

painettuna voit 
kuunnella toista 
yhdistettyä laitetta, 
kun iPodia tai 
iPhonea ladataan.

Äänenvoimakkuus 
• Voit säätää 

äänenvoimakkuutta 
nopeasti pitämällä 
painettuna.

Ohittaminen/
siirtyminen eteenpäin
• Voit siirtyä 

seuraavaan raitaan 
painamalla kerran.

• Voit etsiä eteenpäin 
nopeasti pitämällä 
painettuna.

Ohittaminen/siirtyminen 
taaksepäin 
• Painamalla kerran 

voit siirtyä nykyisen 
raidan alkuun.

• Painamalla kahdesti 
voit siirtyä edellisen 
raidan alkuun. 

• Voit etsiä taaksepäin 
nopeasti pitämällä 
painettuna.
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Toisen äänilaitteen 
käyttäminen 
Voit kuunnella musiikkia toisesta äänilaitteesta yhdistämällä 
sen järjestelmään. Tällöin tarvitaan erikseen hankittavaa 
kaapelia, jonka toisessa päässä on 3,5 mm:n liitin

1. Säädä laitteen äänenvoimakkuus hieman suurinta 
äänenvoimakkuutta pienemmälle ja yhdistä se äänen 
tuloliitäntään. 

2. Kun telakkaan yhdistettyä iPodia tai iPhonea ladataan, 
voit ottaa käyttöön toisen laitteen pitämällä toisto/tauko-
painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.

3. Voit säätää äänenvoimakkuutta SoundDock III 
-kaukosäätimen tai kuunneltavan laitteen 
äänenvoimakkuudensäätimien avulla.

Toista laitetta ei ohjata kaukosäätimen muiden 
painikkeiden avulla. Voit palata kuuntelemaan iPodia tai 
iPhonea painamalla toisto-/taukopainiketta.

Järjestelmästä huolehtiminen
Laitteisto ei vaadi mitään muuta kunnossapitoa kuin 
kaukosäätimen pariston vaihtamisen tarvittaessa. Voit myös 
puhdistaa järjestelmän.

Kaukosäätimen pariston vaihtaminen 
Kun kaukosäädin lakkaa toimimasta tai sen kantomatka 
tuntuu vähenevän, kaukosäätimen paristo on vaihdettava.

1. Käännä paristokotelon kantta 
hieman myötäpäivään kolikon 
avulla. 

2. Irrota kansi ja aseta uusi CR2032- 
tai DL2032-paristo paikalleen 
tasainen puoli ylöspäin siten, että + 
-symboli näkyy.

3. Aseta kansi takaisin paikoilleen 
kääntämällä myötäpäivään. 

VAROITUKSIA: 

• Pidä kaukosäätimen paristo poissa lasten ulottuvilta. 
Jos paristoa käsitellään väärin, voi aiheutua tulipalo tai 
kemiallinen palovamma. Älä lataa paristoja uudelleen, pura tai 
polta niitä tai kuumenna lämpötilaan yli 100 ºC. 

• Käsittele käytöstä poistettuja paristoja oikein. Vaihda pariston 
tilalle uusi samanlainen paristo.
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• Virheellisesti paikoilleen asetettu paristo voi räjähtää. 
Vaihda pariston tilalle vain esimerkiksi UL-hyväksytty 3 voltin 
CR2032- tai DL2032-litiumparisto.

Järjestelmän puhdistaminen
Puhdista pyyhkimällä pehmeällä kuivalla kankaalla. Voit myös 
imuroida säleikön varovaisesti.
• Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai sumutteita.
• Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä tai esineitä. 
7
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Ongelmanratkaisu

Ongelma Toimintaohjeet

iPod tai iPhone ei telakoidu 
kunnolla.

• Irrota iPod tai iPhone telakasta. Tarkista sen ja telakan liittimet. Poista mahdolliset esteet. Odota viisi 
sekuntia. Kohdista iPodin tai iPhonen liitin telakan liitäntään. Työnnä iPod tai iPhone tiukasti kiinni telakkaan. 
Tämä on ehkä tehtävä muutaman kerran.

• Jos iPod tai iPhone on kotelossa, se on ehkä poistettava, jotta iPod tai iPhone voidaan telakoida.

Ei ääntä • Lisää järjestelmän äänenvoimakkuutta SoundDock III -kaukosäätimen avulla.
• Lisää iPodin, iPhonen tai muun äänilaitteen äänenvoimakkuutta.
• Varmista, että pistoke on pistorasiassa, että iPod tai iPhone on käynnistetty ja että musiikkia toistetaan. 
• Paina kaukosäätimen toisto-/tauko-painiketta. Pitämällä tätä painettuna voit kuunnella toista yhdistettyä 

laitetta, kun iPodia tai iPhonea ladataan.
• Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja työnnä se takaisin. Tällöin järjestelmä nollataan. Kuulet äänen, 

kun järjestelmään kytketään virta.
• Varmista, että iPodissasi tai iPhonessasi on uusin ohjelmistoversio.

iPodia tai iPhone ei ohjaa 
soittoluetteloita 
kaukosäätimen

• Varmista, että iPodissa tai iPhonessa on valittu soittoluettelotila.
8
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iPod tai iPhone ei reagoi 
näidenSoundDock®-
kaukosäätimen painikkeiden 
painamiseen.

• Irrota iPod tai iPhone telakasta, odota viisi sekuntia ja aseta iPod tai iPhone tiukasti takaisin telakkaan 
• Yritä käyttää kaukosäädintä toisesta paikasta käsin. Jos kaukosäädin toimii toisessa paikassa, vian syynä 

voi olla liian kirkas valo tai auringonpaiste. Pyyhi kaukosäätimen etuosan pieni linssi puhtaaksi kuivalla 
puhtaalla kankaalla.

• Varmista, että kaukosäätimen linssin ja SoundDock III -järjestelmän välillä ei ole näköesteitä. 
• Irrota paristo ja aseta se paikoilleen (sivu 6).
• Irrota paristo kaukosäätimestä ja aseta se paikoilleen (sivu 6).

SoundDock III ei reagoi 
painikkeiden painamiseen. 

• Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja työnnä se takaisin. Tämä nollaa järjestelmän. Kuulet äänen, 
kun järjestelmään kytketään virta.

• Ilmoita ongelmasta Bose®-jälleenmyyjälle. 

iPod tai iPhone ei lataudu. • Irrota iPod tai iPhone telakasta. Tarkista sen ja telakan liittimet. Poista mahdolliset esteet. Aseta iPod tai 
iPhone tiukasti takaisin telakkaan.

• Jos iPod tai iPhone on kotelossa, se on ehkä poistettava, jotta iPod tai iPhone voidaan telakoida.
• Varmista, että iPod tai iPhone on yhteensopiva (lisätietoja on sivulla sivu 11).

Ongelma Toimintaohjeet
9
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Takuu
Digitaalisella Bose® SoundDock® Series III 
-musiikkijärjestelmällä on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun 
lisätiedot ovat järjestelmän mukana toimitetussa 
rekisteröintikortissa. Kortissa kerrotaan takuun 
rekisteröimisestä. Sen jättämättä tekemättä ei kuitenkaan 
vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Asiakaspalvelu
Jos mielessäsi on kysymyksiä digitaalisesta SoundDock 
Series III -musiikkijärjestelmästä, ota yhteys lähimpään 
Bose-jälleenmyyjään. Voit myös ottaa yhteyden suoraan 
Boseen. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Tekniset tiedot

Käyttöjännite
100-240 V  50-60 Hz, enintään 1,5 A

Järjestelmän koko ja paino
16,89 cm x 30,26 cm x 16,47 cm
2,1 kg (4,6 lb)
10
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Kohteelle:
• iPod touch (5. sukupolvi)
• iPod nano (7. sukupolvi)
• iPhone 5

SoundDock ja SoundDock -järjestelmän muotoilu ovat Bose Corporationin 
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. 

iPhone, iPod, iPod nano ja iPod touch ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja 
muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Made for iPod tai Made for iPhone merkitsee, että sähkölaite on suunniteltu 
erityisesti iPodiin tai iPhoneen yhdistettäväksi. Sen kehittäjä vakuuttaa, että se 
täyttää Applen vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisenlaitteen toiminnasta tai 
siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on määräysten mukainen. 
Huomaa, että tämän varusteen käyttäminen iPodin tai iPhonen kanssa voi 
vaikuttaa langattoman tiedonsiirron suorituskykyyn.
11
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