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Beste klant,
Bedankt voor uw bestelling. In deze korte gebruiksaanwijzing vindt
u onze contactinformatie, wat er in uw pakket hoort te zitten, een
handleiding voor het aansluiten, en een stappenplan voor het
terugsturen van de bestelling.
Wij adviseren u om de handleiding goed door te lezen.
Voor vragen kunt u contact opnemen via 075 - 6 142 342.
Heel veel plezier met uw Silent Disco!
Inhoud van het pakket
In dit pakket zitten de volgende onderdelen:
1. Het correcte aantal koptelefoons
2. Het correcte aantal zenders
3. Kabel(s) om de zender aan te sluiten
4. Retourpakket
- Retourlabel
- Verzegeling voor de krat
Bij het pakket behoort tevens een pakbon met een overzicht van uw
bestelling. Zo weet u ook wat er in de krat dient te zitten voor u het
terugstuurt.
Op de volgende pagina’s leggen we in 4 eenvoudige stappen uit hoe
u uw silent disco pakket kunt aansluiten.
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Sluit de zender aan door de stroomkabel in te prikken en de

Sluit de audiobron aan door de tulp/RCA (rood-witte) kabel in de

adapter/transformator in het stopcontact te doen.

zender te steken en het andere uiteinde in uw DJ-set of
mediaspeler (tablet, laptop, smartphone, etc.).

1. Sluit de stroomtoevoer aan
Steek de adapter in het stopcontact

Tip: zet het volume van de mediaspeler hoog voor de beste
geluidskwaliteit. Per koptelefoon kunt u het volume aanpassen
naar een prettig niveau.

2. Sluit de audiobron aan
Zet het volume van de mediaspeler
hoog voor optimale geluidskwaliteit
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Met de channel knop aan de voorzijde van de zender kunt u kiezen

Schakel de koptelefoons in, zet ze op het juiste kanaal en pas het

op welk kanaal u wilt uitzenden. Elke koptelefoon heeft een

volume aan naar wens.

schakelaar om naar drie kanalen over te schakelen.
Het feest kan beginnen!

Channel 1

Channel 2

Channel 3

Blauw

Rood

Groen

3. Stel het juiste kanaal in
Kanaal 1 is blauw, kanaal 2 is rood en
kanaal 3 is groen

Kanaal 1, 2 en 3

Koptelefoon aan/uit
Volume

Het pakket terugsturen
Ook het terugsturen is erg eenvoudig. Lees hier hoe dat in z’n werk
gaat.

2. Verzegel de krat
Gebruik het bijgeleverde sluitmateriaal,

1. Haal het sluitmateriaal en het retourlabel uit de krat.

zoals aangegeven op de afbeelding

2. Plaats de gehuurde koptelefoons, zenders en kabels in de krat.
Gebruik hiervoor de bijgeleverde pakbon, zodat u niets vergeet.
3. Gebruik de sluitmaterialen om de krat te verzegelen en plak het
retourlabel op de bovenzijde van de krat.
4. Lever de krat in bij een PostNL servicepunt.
Let op: u hoeft hier niet te betalen.

1. Plak het verzendlabel
Plak het op de bovenzijde van de krat

3. Lever de krat in bij een
PostNL servicepunt
Let op: u hoeft hier niet te betalen

Voor vragen kunt u contact opnemen via 075 - 6 142 342.
Heel veel plezier met uw Silent Disco!

Silent Disco
company

