Aan de slag met je silent disco!
Super leuk dat wij jou onze silent disco mogen
toesturen!
In deze handleiding vindt je alles over je silent
disco set. Wat er in jouw pakket zit, hoe je in een
paar simpele stappen de apparatuur aansluit en
uitleg over het terugsturen van de silent disco set.
Inhoud van dit pakket:
1. Je bestelde aantal koptelefoons
2. Je bestelde aantal zenders
3. Kabel(s) om de zender aan te sluiten
4. Retourmateriaal
• Retourlabel
• Twee seals om de bak te verzegelen
Tip: Kijk je liever een video over hoe je de
apparatuur aansluit? Scan dan de onderstaande
QR-code met je mobiel

Wist je dat lichtgeluidhuren.nl
jou ook verder kan helpen met…

Handleiding
Drive-in bioscopen
voor een unieke ervaring

Livestreaming
in onze studio’s of op locatie

Alle mogelijke feesten
van tuinfeest tot festival

Zakelijke evenementen
maak een blijvende indruk

Bruiloften
voor een onvergetelijke dag

SILENT

X

DISCO

Koningsdag
overal een vrolijk deuntje

Special effects
voor het wauw effect
Veel plezier met je silent disco set!
Als je na het lezen van deze handleiding nog vragen
hebt kan je contact opnemen via 085 - 130 4789.

Bij lichtgeluidhuren.nl huur je makkelijk apparatuur.
Met Luxonos heb je altijd een professionele
techniek partner tijdens jouw evenement!

ONDERDEEL VAN

Silent disco set installeren
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Sluit de silent disco zender aan door de
adapter in het stopcontact te steken en de
DC-aansluiting in de zender te prikken.

Met de “channel” knop aan de voorzijde van
de zender kan je kiezen naar welk kanaal (1,
2 of 3) je wilt uitsturen.
Elke koptelefoon heeft een schakelaar om
naar één van de drie kanalen te gaan.

Silent disco set terugsturen
Geslaagd feestje gehad?
Het terugsturen gaat erg makkelijk, als je een
silent disco set met verzending hebt besteld.
Retour sturen stappenplan:
1. Doe de silent disco set in de
meegestuurde blauwe bak.
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2. Sluit de bak af met de twee rode seals
(zowel één links als één rechts).
3. Plak het meegestuurde retourlabel op de
bovenkant van de bak.
4. Breng de bak naar het dichtsbijzijnde PostNL
punt bij jou in de buurt.

Zet het knopje met (off, low, high) op
“HIGH”.
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Muziek op 2 of 3 kanalen tegelijkertijd?
Op de zender kan je één kanaal selecteren
(1, 2 of 3). De zender zendt op één kanaal
tegelijkertijd uit. Schakelen tussen kanalen
kan, wanneer je 2 of 3 zenders gebruikt.

Sluit de audiokabel aan door de tulp-kabel
(rood/witte) in de silent disco zender te
steken. Het andere uiteinde sluit je aan op
jouw DJ-set, laptop, smartphone of tablet.
Tip: Zet het volume van het apparaat waar
vanaf je het geluid afspeelt op de hoogste
stand voor de beste geluidskwaliteit. Per
koptelefoon pas je het volume aan tot een
prettig niveau.
voor een
DJ-set

voor een laptop,
tablet of telefoon
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Zet de silent disco koptelefoons aan, stel
het juiste kanaal in en pas het volume naar
wens aan. Let’s get this party started!

kanalen
(1, 2, 3)

aan/uit

volume slider

Let op: Je hoeft bij het PostNL punt niks meer te
betalen. Dit hebben wij al voor jou gedaan.

