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Het juiste aantal hoofdtelefoons

Het juiste aantal zenders

Stroomadapter voor de zenders

Verloopkabels

Pakbon

6 Retourlabel en kabelbinders
om de set retour te sturen

Check na gebruik of alles compleet is volgens de pakbon

Schuif alle hoofdbanden van de hoofdtelefoons in, om       
schade tijdens transport te voorkomen

Verpak de apparatuur en bijbehorende materialen zorgvuldig 
in de originele transportbox
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Plak het meegeleverde DHL retourlabel over het op de transport-
box aanwezige label heen. Het adres op deze sticker luidt: 
Silent Disco International, Veldzigt 30 c, De Meern

Sluit de transportbox af met de meegeleverde kabelbinders

Lever je pakket op de afgesproken datum af bij een
DHL servicepunt

Retour

Heb je alles ontvangen?

Je hebt nu alles in huis om jouw feest of evenement tot een succes te maken.

Gefeliciteerd met de huur van het 
Silent Disco Postpakket!

Check of je alles hebt ontvangen
zoals vermeld op de pakbon

Op de achterzijde tref
je de gebruiksaanwijzing
aan, lees deze goed door

voor gebruik!

Kom je er niet uit, bel ons dan direct op 088 2014 433 of stuur een mail naar info@silentdisco.com
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Ingebruikname van de hoofdtelefoon

De rechterzijde van de 
hoofdtelefoon is de zijde waar 
zich de bedieningsknoppen 
bevinden. Draag de hoofdtele-
foon op deze manier voor een 
optimale geluidsbeleving.

Houd de On/Off-knop E drie 
seconden ingedrukt om de 
hoofdtelefoon aan (en uit) te 
schakelen.

Het LED-lampje bij D geeft nu 
een rood licht.

Beweeg het volumeknopje F
naar voren of naar achteren 
om het geluidsvolume aan te 
passen.

Bij het gebruik van meerdere 
kanalen druk je kort op knop E 
om van kanaal te wisselen.
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De hoofdtelefoon schakelt 
zichzelf na 2 minuten uit als er 
geen signaal wordt ontvangen.

De accu in de hoofdtelefoon 
gaat gemiddeld 8 uur mee.

Nadat wij de Silent Disco set 
retour hebben ontvangen 
wordt deze nagekeken. Als de 
set niet compleet is of als we 
schade constateren, dan 
brengen wij vervangingskosten 
in rekening volgens onze 
Algemene Voorwaarden. Je 
kunt de Algemene Voorwaar-
den nalezen en downloaden 
op www.silentdisco.com.

Bij het aansluiten van een 
eventuele tweede zender 
herhaal je de voorgaande 
stappen, met als enige 
verschil dat je het schuifje bij 
A nu op CH3 zet.

Overstuur de zender niet en 
pas het volume van je 
geluidsbron zodanig aan, dat 
de lampjes op de zender 
blijven knipperen over de 
volledige schaal. Als de 
lampjes continu vol uitslaan, 
staat het geluid te hard en 
klinkt de muziek niet meer 
goed.

Als er 2 minuten geen signaal 
aanwezig is (geen geluid naar 
de zender gaat), schakelt de 
zender zich vanzelf uit.

Aansluiten van de zender

Controleer of het schuifje bij A 
op CH1 staat.

Kies, afhankelijk van de 
geluidsbron (bijvoorbeeld een 
smartphone of dj-mixer), de 
juiste verloopkabel en sluit 
deze aan op B.

Sluit de spanningsadapter aan 
op de zender C, er licht een 
blauw lampje op aan de 
voorzijde.

Test de zender door iets af te 
spelen vanaf de geluidsbron. 
Als het goed gaat, slaat op de 
voorzijde van de zender een 
indicator uit.
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Let op

De hoofdtelefoons zijn
nadrukkelijk NIET bestand

tegen vocht of het erop
uitoefenen van grote

krachten


