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ALLDOCK. Welkom allemaal 
 

Dank u voor het aankopen van ALLDOCK. 
Geniet van het goed uitziende en de meest handige manier 

Om uw digitale apparaten op te laden. 
 

 
De eenvoudig op te lossen componenten 

 

 
 
 
 
 
 
 



Hoe de ALLDOCK verbinding maakt met kabels 

 
 
 

Hoe de ALLDOCK draadloos verbinding maakt 

 
 
 
 
 
 



Hoe de ALLDOCK one-hand adapter wordt voorbereid 

 
 
 

Hoe de ALLDOCK verbinding maakt met de one-hand adapter 

  
 
 
 
 
 
 



Hoe de Alldock Apple horlogehouder wordt voorbereid 
 

 
 
 

Hoe de ALLDOCK verbinding maakt met de Apple horlogehouder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inhoud 

 
De nieuwe ALLDOCK 2015 

 

 

 
 

 

 
       Kabelband  SmartWatch  Stroomkabel  
     lader sticker 

 

 
Toebehoren – Beschikbaar op ALLDOCK.COM 

 
      Apple horlogehouder     Draadloze ‘pad’       Verlichte MFI kabel 
 
 
 
 
 



Beperkte garantie en disclaimers 
 
Garantie 
De volgende Alldock UG producten vallen onder de garantie voor een periode van één jaar 
(EU twee jaar) vanaf de aankoopdatum bij de oorspronkelijke eindgebruiker: ALLDOCK. 
Alldock UG garandeert aan de oorspronkelijke eindgebruiker dat  de ALLDOCK vrij is van 
defecten in materiaal en vakmanschap. Onder voorbehoud van de voorwaarden en de 
ingestelde beperkingen hieronder, zal Dittrich Design, naar eigen goeddunken, de ALLDOCK 
repareren of vervangen door de rede van onjuist vakmanschap of materialen. Gerepareerde 
onderdelen of vervangende producten zullen worden verzorgd door Alldock UG op een 
uitwisselings-basis en zullen nieuw of gehercertificeerd zijn. Alle gehercertificeerde 
producten zijn getest om te kunnen garanderen dat zij functioneel gezien gelijkwaardig zijn 
aan nieuwe producten. Indien Alldock UG niet in staat is om het product te repareren of te 
herplaatsen, zal zij het laagste van ofwel de waarde van het product op het moment van 
aanspraak op garantie wordt gedaan of de aankoopprijs terugbetalen of crediteren.  
Deze beperkte garantie dekt niet schade aan het product als gevolg van onjuiste installatie, 
ongeluk, misbruik, verkeerd gebruiken, natuurrampen, onvoldoende of overmatige 
elektrische voeding, abnormale mechanische- of milieuvoorwaarden, of ongeautoriseerde 
demontage, reparatie of aanpassing. Deze beperkte garantie is niet van toepassing indien (1) 
het product niet is gebruikt volgens de begeleidende instructies, of (2) het product niet 
wordt gebruikt voor het doel waarvoor het gebruikt zou moeten worden. Deze beperkte 
garantie geldt ook niet voor producten waarvan de originele identificatie-informatie is 
gewijzigd, uitgewist of verwijderd, producten die niet juist behandeld en/of verpakt zijn, 
producten die zijn doorverkocht als tweedehands of volgens andere toepasselijke 
exportregels is doorverkocht.  
Indien een product niet meer leverbaar is, zal Alldock UG, naar eigen goeddunken, het 
product moeten repareren of moeten aanbieden om het product te vervangen voor een 
vergelijkbaar product, of moeten terugbetalen van het laagste van de aankoopprijs of de 
actuele waarde van het product. Gerepareerde of vervangende producten zullen blijven 
worden gedekt voor de rest van de originele garantie termijn of 90 dagen, welke er langer is.  
Deze beperkte garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke eindgebruiker voor de duur van 
de productgarantie die hierin beschreven is. Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar en 
geldt niet voor de verzending, verwijdering, installatie of enige andere daarmee 
samenhangende kosten. De eindgebruiker moet de kosten van verzending betalen in geval 
van retournering van een product die onder de garantie valt. Volg de instructies op die te 
vinden zijn op ALLDOCK.COM om een claim in te dienen onder deze garantie.  
 
  



Disclaimers 
Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is het voorgaande de complete 
garantie voor Alldock UG producten en vervangt het alle andere garanties en verklaringen, 
zowel mondeling als schriftelijk. Tenzij uitdrukkelijk hierboven uiteengezet, worden er geen 
andere garanties gegeven met betrekking tot UG producten en Alldock UG wijst nadrukkelijk 
alle garanties af die niet hierin vermeld staan, met inbegrip van, voor zover toegestaan door 
de toepasselijke wetgeving, de garantie die krachtens de nationale, provinciale of lokale 
wetgeving kunnen bestaan, waaronder verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald 
doel. Alle garanties, expliciet en impliciet, zijn beperkt tot de termijnen die hierboven uiteen 
zijn gezet. Sommige staten of andere rechtsgebieden staan de uitsluiting van geïmpliceerde 
garanties van hoe lang een geïmpliceerde garantie duurt niet toe. Dus, de bovengenoemde 
limitaties hoeven niet van toepassing te zijn op u.  
Alldock UG producten worden niet geautoriseerd voor gebruik als kritieke onderdelen in 
levens-ondersteunende apparatuur of voor toepassingen waarbij het falen van of storing van 
de producten een situatie zou scheppen waarbij persoonlijk letsel of de dood dreigt te 
ontstaan. Alldock UG stelt zich niet aansprakelijk voor de dood van een persoon of enig 
verlies, letsel of schade aan personen of goederen door het gebruik van producten die 
worden gebruikt in toepassingen waaronder, maar niet beperkt tot, militaire- of militair-
gerelateerde apparatuur, verkeersapparatuur, preventiesystemen en medische- of medisch-
gerelateerde apparatuur. De totale aansprakelijkheid van Alldock UG onder deze of andere 
garantie, expliciet of impliciet, is beperkt tot reparatie, vervanging, of terugbetaling. 
Reparatie, vervanging of terugbetaling zijn de enige en exclusieve hulpmiddelen voor 
schending van de garantie of enige andere wettelijke theorie.  
Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Alldock UG niet aansprakelijk zijn 
ten opzichte van de eindgebruiker of koper van een Alldock UG product voor enige schade, 
kosten, verloren gegevens, verloren inkomsten, gemiste besparingen, schade ontstaan door 
het aankopen, gebruiken of het onvermogen om het product te gebruiken, zelfs als Alldock 
UG op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. 
Sommige staten of andere rechtsgebieden staan geen uitsluiting of beperking van 
incidentele schade of gevolgschade toe, zodat de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen 
niet op u van toepassing kunnen zijn. Deze beperkte garantie geeft u specifieke wettelijke 
rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die variëren van staat tot staat en van 
jurisdictie tot jurisdictie. Verklaring van overeenstemming: vraag een kopie van de verklaring 
van overeenstemming hier: INFO@ALLDOCK.COM 
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Zie meer op 

 
 

Beperkte garantie 
Deze garantie dekt elk defect onderdeel of disfuncties in uw nieuwe ALLDOCK voor een 
periode van één (1) jaar vanaf de aankoopdatum of ontvangstdatum. Deze garantie dekt 
geen verzending, verwijdering, installatie of andere gerelateerde kosten. Wij zullen alle 
kapotte of disfunctionerende producten vervangen, kosteloos. U moet de verzendkosten 
betalen. Na één (1) jaar moet u betalen voor reparatie of vervanging. Deze garantie dekt ook 
het volgende niet: misbruik, verkeerd gebruik van producten, of een daad van God 
(bijvoorbeeld overstroming). Ook dekt deze garantie de gevolgschade en incidentele schade 
niet (voor zover toegestaan door de wet). Volg de instructies op ALLDOCK.COM om een 
claim te aken die valt onder deze garantie.  
 

 

     Door Dittrich Design 
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Oplader horlogehouder 
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Oplader horlogehouder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                    Ontworpen om op te laden 

 

One hand adapter 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

                    Ontworpen om op te laden 

 
One hand adapter 

 

 
 
 
 
 
 
 



Inhoud van de Alldock medium of groot 
 

 
     Uw Alldock        Kabelband  Lijm voor SmartWatch     Stroomkabel 
     naar keuze      laadkabel 
 

 

Laadkabels zijn beschikbaar bij uw dealer of op 
ALLDOCK.COM 
 

 
 
Micro USB wit Verlichte (MFI) kabel Micro USB zwart               Verlichte 
           (MFI) kabel 
 
Beperkte garantie 
Deze garantie dekt elk defect onderdeel of disfuncties in uw nieuwe ALLDOCK voor een 
periode van één (1) jaar vanaf de aankoopdatum of ontvangstdatum. Deze garantie dekt 
geen verzending, verwijdering, installatie of andere gerelateerde kosten. Wij zullen alle 
kapotte of disfunctionerende producten vervangen, kosteloos. U moet de verzendkosten 
betalen. Na één (1) jaar moet u betalen voor reparatie of vervanging. Deze garantie dekt ook 
het volgende niet: misbruik, verkeerd gebruik van producten, of een daad van God 
(bijvoorbeeld overstroming). Ook dekt deze garantie de gevolgschade en incidentele schade 
niet (voor zover toegestaan door de wet). Volg de instructies op ALLDOCK.COM om een 
claim te aken die valt onder deze garantie.  
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Montage handleiding 
Dank u voor het kopen van ALLDOCK! 

 

 
 
 
 



Beperkte garantie en disclaimers 
 
Garantie 
De volgende Alldock UG producten vallen onder de garantie voor een periode van één jaar 
(EU twee jaar) vanaf de aankoopdatum bij de oorspronkelijke eindgebruiker: ALLDOCK. 
Alldock UG garandeert aan de oorspronkelijke eindgebruiker dat  de ALLDOCK vrij is van 
defecten in materiaal en vakmanschap. Onder voorbehoud van de voorwaarden en de 
ingestelde beperkingen hieronder, zal Dittrich Design, naar eigen goeddunken, de ALLDOCK 
repareren of vervangen door de rede van onjuist vakmanschap of materialen. Gerepareerde 
onderdelen of vervangende producten zullen worden verzorgd door Alldock UG op een 
uitwisselings-basis en zullen nieuw of gehercertificeerd zijn. Alle gehercertificeerde 
producten zijn getest om te kunnen garanderen dat zij functioneel gezien gelijkwaardig zijn 
aan nieuwe producten. Indien Alldock UG niet in staat is om het product te repareren of te 
herplaatsen, zal zij het laagste van ofwel de waarde van het product op het moment van 
aanspraak op garantie wordt gedaan of de aankoopprijs terugbetalen of crediteren.  
Deze beperkte garantie dekt niet schade aan het product als gevolg van onjuiste installatie, 
ongeluk, misbruik, verkeerd gebruiken, natuurrampen, onvoldoende of overmatige 
elektrische voeding, abnormale mechanische- of milieuvoorwaarden, of ongeautoriseerde 
demontage, reparatie of aanpassing. Deze beperkte garantie is niet van toepassing indien (1) 
het product niet is gebruikt volgens de begeleidende instructies, of (2) het product niet 
wordt gebruikt voor het doel waarvoor het gebruikt zou moeten worden. Deze beperkte 
garantie geldt ook niet voor producten waarvan de originele identificatie-informatie is 
gewijzigd, uitgewist of verwijderd, producten die niet juist behandeld en/of verpakt zijn, 
producten die zijn doorverkocht als tweedehands of volgens andere toepasselijke 
exportregels is doorverkocht.  
Indien een product niet meer leverbaar is, zal Alldock UG, naar eigen goeddunken, het 
product moeten repareren of moeten aanbieden om het product te vervangen voor een 
vergelijkbaar product, of moeten terugbetalen van het laagste van de aankoopprijs of de 
actuele waarde van het product. Gerepareerde of vervangende producten zullen blijven 
worden gedekt voor de rest van de originele garantie termijn of 90 dagen, welke er langer is.  
Deze beperkte garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke eindgebruiker voor de duur van 
de productgarantie die hierin beschreven is. Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar en 
geldt niet voor de verzending, verwijdering, installatie of enige andere daarmee 
samenhangende kosten. De eindgebruiker moet de kosten van verzending betalen in geval 
van retournering van een product die onder de garantie valt. Volg de instructies op die te 
vinden zijn op ALLDOCK.COM om een claim in te dienen onder deze garantie.  
 
  



Disclaimers 
Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is het voorgaande de complete 
garantie voor Alldock UG producten en vervangt het alle andere garanties en verklaringen, 
zowel mondeling als schriftelijk. Tenzij uitdrukkelijk hierboven uiteengezet, worden er geen 
andere garanties gegeven met betrekking tot UG producten en Alldock UG wijst nadrukkelijk 
alle garanties af die niet hierin vermeld staan, met inbegrip van, voor zover toegestaan door 
de toepasselijke wetgeving, de garantie die krachtens de nationale, provinciale of lokale 
wetgeving kunnen bestaan, waaronder verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald 
doel. Alle garanties, expliciet en impliciet, zijn beperkt tot de termijnen die hierboven uiteen 
zijn gezet. Sommige staten of andere rechtsgebieden staan de uitsluiting van geïmpliceerde 
garanties van hoe lang een geïmpliceerde garantie duurt niet toe. Dus, de bovengenoemde 
limitaties hoeven niet van toepassing te zijn op u.  
Alldock UG producten worden niet geautoriseerd voor gebruik als kritieke onderdelen in 
levens-ondersteunende apparatuur of voor toepassingen waarbij het falen van of storing van 
de producten een situatie zou scheppen waarbij persoonlijk letsel of de dood dreigt te 
ontstaan. Alldock UG stelt zich niet aansprakelijk voor de dood van een persoon of enig 
verlies, letsel of schade aan personen of goederen door het gebruik van producten die 
worden gebruikt in toepassingen waaronder, maar niet beperkt tot, militaire- of militair-
gerelateerde apparatuur, verkeersapparatuur, preventiesystemen en medische- of medisch-
gerelateerde apparatuur. De totale aansprakelijkheid van Alldock UG onder deze of andere 
garantie, expliciet of impliciet, is beperkt tot reparatie, vervanging, of terugbetaling. 
Reparatie, vervanging of terugbetaling zijn de enige en exclusieve hulpmiddelen voor 
schending van de garantie of enige andere wettelijke theorie.  
Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Alldock UG niet aansprakelijk zijn 
ten opzichte van de eindgebruiker of koper van een Alldock UG product voor enige schade, 
kosten, verloren gegevens, verloren inkomsten, gemiste besparingen, schade ontstaan door 
het aankopen, gebruiken of het onvermogen om het product te gebruiken, zelfs als Alldock 
UG op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. 
Sommige staten of andere rechtsgebieden staan geen uitsluiting of beperking van 
incidentele schade of gevolgschade toe, zodat de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen 
niet op u van toepassing kunnen zijn. Deze beperkte garantie geeft u specifieke wettelijke 
rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die variëren van staat tot staat en van 
jurisdictie tot jurisdictie. Verklaring van overeenstemming: vraag een kopie van de verklaring 
van overeenstemming hier: INFO@ALLDOCK.COM 
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                    Ontworpen om op te laden 

 

Draadloze oplader 
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Draadloze oplader 

 



 

                    Ontworpen om op te laden 

 
Draadloze speaker 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                    Ontworpen om op te laden 

 
Draadloze speaker 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                    Ontworpen om op te laden 

 
Specificaties 

 
Bredere back rail   Apple horlogehouder  

 
Home-knop plek 

 

 

 
Micro-USB kabel voor Android Micro-USB kabel voor iOS 
 
D-Dock verlichte USB kabels (MFI) zijn beschikbaar op d-dock.de/shop 
 
Beperkte garantie 
Deze garantie dekt elk defect onderdeel of disfuncties in uw nieuwe ALLDOCK voor een periode van één (1) jaar 
vanaf de aankoopdatum of ontvangstdatum. Deze garantie dekt geen verzending, verwijdering, installatie of 
andere gerelateerde kosten. Wij zullen alle kapotte of disfunctionerende producten vervangen, kosteloos. U 
moet de verzendkosten betalen. Na één (1) jaar moet u betalen voor reparatie of vervanging. Deze garantie 
dekt ook het volgende niet: misbruik, verkeerd gebruik van producten, of een daad van God (bijvoorbeeld 
overstroming). Ook dekt deze garantie de gevolgschade en incidentele schade niet (voor zover toegestaan door 
de wet). Volg de instructies op ALLDOCK.COM om een claim te aken die valt onder deze garantie.  

 



 
Montage handleiding 

Dank u voor het kopen van ALLDOCK! 
 

Universele 4-poorten USB Laadstation ALLDOCK 
 
 
 
 
 
 



Constructie handleiding 
 

 
 

 
 



Beperkte garantie en disclaimers 
 
Garantie 
De volgende Alldock UG producten vallen onder de garantie voor een periode van één jaar 
(EU twee jaar) vanaf de aankoopdatum bij de oorspronkelijke eindgebruiker: ALLDOCK. 
Alldock UG garandeert aan de oorspronkelijke eindgebruiker dat  de ALLDOCK vrij is van 
defecten in materiaal en vakmanschap. Onder voorbehoud van de voorwaarden en de 
ingestelde beperkingen hieronder, zal Dittrich Design, naar eigen goeddunken, de ALLDOCK 
repareren of vervangen door de rede van onjuist vakmanschap of materialen. Gerepareerde 
onderdelen of vervangende producten zullen worden verzorgd door Alldock UG op een 
uitwisselings-basis en zullen nieuw of gehercertificeerd zijn. Alle gehercertificeerde 
producten zijn getest om te kunnen garanderen dat zij functioneel gezien gelijkwaardig zijn 
aan nieuwe producten. Indien Alldock UG niet in staat is om het product te repareren of te 
herplaatsen, zal zij het laagste van ofwel de waarde van het product op het moment van 
aanspraak op garantie wordt gedaan of de aankoopprijs terugbetalen of crediteren.  
Deze beperkte garantie dekt niet schade aan het product als gevolg van onjuiste installatie, 
ongeluk, misbruik, verkeerd gebruiken, natuurrampen, onvoldoende of overmatige 
elektrische voeding, abnormale mechanische- of milieuvoorwaarden, of ongeautoriseerde 
demontage, reparatie of aanpassing. Deze beperkte garantie is niet van toepassing indien (1) 
het product niet is gebruikt volgens de begeleidende instructies, of (2) het product niet 
wordt gebruikt voor het doel waarvoor het gebruikt zou moeten worden. Deze beperkte 
garantie geldt ook niet voor producten waarvan de originele identificatie-informatie is 
gewijzigd, uitgewist of verwijderd, producten die niet juist behandeld en/of verpakt zijn, 
producten die zijn doorverkocht als tweedehands of volgens andere toepasselijke 
exportregels is doorverkocht.  
Indien een product niet meer leverbaar is, zal Alldock UG, naar eigen goeddunken, het 
product moeten repareren of moeten aanbieden om het product te vervangen voor een 
vergelijkbaar product, of moeten terugbetalen van het laagste van de aankoopprijs of de 
actuele waarde van het product. Gerepareerde of vervangende producten zullen blijven 
worden gedekt voor de rest van de originele garantie termijn of 90 dagen, welke er langer is.  
Deze beperkte garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke eindgebruiker voor de duur van 
de productgarantie die hierin beschreven is. Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar en 
geldt niet voor de verzending, verwijdering, installatie of enige andere daarmee 
samenhangende kosten. De eindgebruiker moet de kosten van verzending betalen in geval 
van retournering van een product die onder de garantie valt. Volg de instructies op die te 
vinden zijn op D-DOCK.DE om een claim in te dienen onder deze garantie.  
 
  



Disclaimers 
Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is het voorgaande de complete 
garantie voor Alldock UG producten en vervangt het alle andere garanties en verklaringen, 
zowel mondeling als schriftelijk. Tenzij uitdrukkelijk hierboven uiteengezet, worden er geen 
andere garanties gegeven met betrekking tot UG producten en Alldock UG wijst nadrukkelijk 
alle garanties af die niet hierin vermeld staan, met inbegrip van, voor zover toegestaan door 
de toepasselijke wetgeving, de garantie die krachtens de nationale, provinciale of lokale 
wetgeving kunnen bestaan, waaronder verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald 
doel. Alle garanties, expliciet en impliciet, zijn beperkt tot de termijnen die hierboven uiteen 
zijn gezet. Sommige staten of andere rechtsgebieden staan de uitsluiting van geïmpliceerde 
garanties van hoe lang een geïmpliceerde garantie duurt niet toe. Dus, de bovengenoemde 
limitaties hoeven niet van toepassing te zijn op u.  
Alldock UG producten worden niet geautoriseerd voor gebruik als kritieke onderdelen in 
levens-ondersteunende apparatuur of voor toepassingen waarbij het falen van of storing van 
de producten een situatie zou scheppen waarbij persoonlijk letsel of de dood dreigt te 
ontstaan. Alldock UG stelt zich niet aansprakelijk voor de dood van een persoon of enig 
verlies, letsel of schade aan personen of goederen door het gebruik van producten die 
worden gebruikt in toepassingen waaronder, maar niet beperkt tot, militaire- of militair-
gerelateerde apparatuur, verkeersapparatuur, preventiesystemen en medische- of medisch-
gerelateerde apparatuur. De totale aansprakelijkheid van Alldock UG onder deze of andere 
garantie, expliciet of impliciet, is beperkt tot reparatie, vervanging, of terugbetaling. 
Reparatie, vervanging of terugbetaling zijn de enige en exclusieve hulpmiddelen voor 
schending van de garantie of enige andere wettelijke theorie.  
Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Alldock UG niet aansprakelijk zijn 
ten opzichte van de eindgebruiker of koper van een Alldock UG product voor enige schade, 
kosten, verloren gegevens, verloren inkomsten, gemiste besparingen, schade ontstaan door 
het aankopen, gebruiken of het onvermogen om het product te gebruiken, zelfs als Alldock 
UG op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. 
Sommige staten of andere rechtsgebieden staan geen uitsluiting of beperking van 
incidentele schade of gevolgschade toe, zodat de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen 
niet op u van toepassing kunnen zijn. Deze beperkte garantie geeft u specifieke wettelijke 
rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die variëren van staat tot staat en van 
jurisdictie tot jurisdictie. Verklaring van overeenstemming: vraag een kopie van de verklaring 
van overeenstemming hier: INFO@D-DOCK.COM 
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