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Gefeliciteerd met je silent disco pakket! 

Nu kan jouw feest niet meer stuk! Lees dit document goed door zodat je meteen kan 

beginnen… 

1. Heb je alles ontvangen? 

Als het goed is vind je in de verzegelde box: 

▪ Het aantal bestelde hoofdtelefoons 

▪ Eén of twee 500m zenders met opschroefbare antenne 

▪ Stroomadapter voor de zender(s) 

▪ Verloopkabels om alle soorten audiobronnen aan te sluiten (zie overzicht 

verderop in dit document). 

▪ Viermaal set om in totaal 16 hoofdtelefoons op te laden (voor het geval dat…) 

▪ Verzendlabel voor retourzender (indien afgesproken) 

 

2. Retour 

▪ Schuif de hoofdtelefoons in om schade tijdens het vervoer te voorkomen 

▪ Check na gebruik of je alles weer in de originele box terug hebt gestopt volgens 

bovenstaande lijst. 

▪ Check dubbelcheck? We komen de box op het afgesproken moment ophalen,  

…of… 

▪ Houd het verzendlabel buiten de box en verzegel de box met de bijgeleverde tie-

wraps. 

▪ Plak het meegeleverde Post NL verzendlabel OVER de reeds aanwezige barcode 

en adressticker. 

▪ Lever je pakket af bij het dichtstbijzijnde PostNL service punt. Doe dit meteen! 

Als je pakket later arriveert dan afgesproken kunnen wij het niet aan de 

volgende huurder leveren en zijn wij genoodzaakt deze misgelopen inkomsten 

op jou te verhalen. 
 

3. Schade 

Mochten één of meerdere onderdelen van de set beschadigd zijn of missen, worden er 

kosten in rekening gebracht volgens onderstaand overzicht: 

 

▪ Hoofdtelefoon  EUR 50,- per stuk 

▪ Kabels, snoeren  EUR 10,- per stuk 

▪ Zender   EUR 75,- per stuk 

▪ Box (los)   EUR 100,-  

▪ Mini disco licht  EUR 50,- per stuk 

▪ Karaoke set (optioneel) EUR 100,- per set (ook als het om een onderdeel gaat) 

▪ Zender te laat retour Volledige huursom complete set  

Deze kosten zullen indien van toepassing achteraf in rekening worden gebracht. 

Wanneer deze rekening niet voldaan wordt, zal de inning van deze kosten worden 

overgedragen aan een incassobureau, waarbij de kosten voor rekening van de 

huurder komen. 
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4. Gebruiksaanwijzing 

Aansluiten van de zender 

▪ Controleer of het schuifje van de zender bij                           op CH1 staat: 

 

▪ Kies de juiste aansluitkabel en sluit die aan op          .  

 

 

▪ Sluit nu de spanningsadapter aan op                 . ‘Power’ (rood) en eventueel 

‘charge’ (groen) aan de voorzijde lichten op. 

▪ Test de zender door op de geluidsbron iets af te spelen, op de zender zal de 

LED-verlichting oplichten op de maat van de muziek. Test voorzichtig het volume 

door de hoofdtelefoon op te zetten en af te stellen met de volumeknop (zie 

hierna). 
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▪ Mocht een tweede zender aangesloten worden, doorloop dan alle bovenstaande 

stappen, maar zet bij de tweede zender het schuifje bij   op CH3. 

 

▪ Als er twee minuten geen signaal aanwezig is, schakelt de zender zichzelf en de 

hoofdtelefoons uit. 

▪ LET OP: haal het aansluitsnoer niet uit de geluidsbron of de zender wanneer de 

koptelefoons in gebruik zijn. Dit geeft een zeer onaangenaam (storend, hard 

krakend) geluid. 

▪ Ga verantwoord om met het volume op de set. Te hoge geluidsvolumes kunnen 

leiden tot gehoorbeschadiging. 

 

De hoofdtelefoon gebruiken 

▪ Houd de knop TUNE/ON/OFF (zie rode pijl) 3 seconden ingedrukt. Het lampje 

‘POWER’ gaat nu aan. De hoofdtelefoon verbindt zelf draadloos met de zender. 

▪ Beweeg de volumeknop (blauwe pijl) naar voren of naar achteren om het 

geluidsvolume aan te passen. 

▪ Als je meerdere kanalen gebruikt, druk dan kort op de knop TUNE/ON/OFF (zie 

rode pijl) om van kanaal te wisselen. Stoort of kraakt de zender of valt het bereik 

weg? Druk dan nogmaals kort op de knop TUNE/ON/OFF en de hoofdtelefoon 

stelt opnieuw af. 

▪ De controls bevinden zich aan de rechterzijde van de hoofdtelefoon (zie R op de 

hoofdband). Draag de hoofdtelefoon met R rechts voor optimale geluidsbeleving. 

▪ De LED-lichten van de hoofdtelefoon passen zich aan de muziek aan. Je kunt ze 

variëren en uit- of aanzetten door op de volumeknop van de hoofdtelefoon te 

drukken (blauwe pijl van het figuur op de volgende pagina). 

▪ Zet na gebruik de zender uit door de spanningsadapter uit het stopcontact te 

trekken. De hoofdtelefoons schakelen zichzelf na 2 minuten uit. 

▪ Let op: De hoofdtelefoons kunnen nadrukkelijk NIET tegen vocht of grote 

krachten.  

1 



 

 www.stildansen.nl      info@stildansen.nl 

 

  

 

✔ TIP: zet de box waarin je de silent disco set ontvangen hebt, bij de uitgifte van 

de hoofdtelefoons neer. Als mensen de hoofdtelefoon niet meer gebruiken 

kunnen ze hem daar meteen voorzichtig in doen (eerst uitschakelen en 

inschuiven). Zo voorkom je dat hoofdtelefoons kwijtraken. 

✔ TIP: voorzie je dat je gasten moeilijk afscheid van hun hoofdtelefoon kunnen 

nemen? Laat ze dan bij wijze van borg hun telefoon/portemonnee inleveren 

bij uitgifte van de hoofdtelefoons. Let op: vermiste of beschadigde 

hoofdtelefoons zullen bij de huurder in rekening gebracht worden! 

✔ Geen gedoe met batterijen – alle hoofdtelefoons zijn volledig opgeladen en 

bevatten een accu die gemiddeld 6 – 8 uur mee gaat. Is er een hoofdtelefoon 

nou toch wat leger geraakt, dan kan je met de bijgeleverde kabels 16 

hoofdtelefoons tegelijkertijd in 2 - 3 uur geheel opladen. 
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Trouble shooter 

▪ De hoofdtelefoon kraakt 

Druk nogmaals op de knop TUNE/ON/OFF. Blijft het kraken aanwezig, controleer 
dan de aansluitingen van de kabels tussen audiobron en zender.  
Controleer tevens of er apparaten in de buurt van de zender aanwezig zijn die 
het signaal kunnen verstoren (apparaten met een sterke magneet of straling, 
zoals magnetrons of TV’s). Plaats de zender een eindje van dit apparaat af. 

▪ Het geluid staat te zacht, ook als het volume op de hoofdtelefoon maximaal staat. 

Zorg dat het geluid op de geluidsbron niet te zacht staat. 
 

Technische gegevens  

▪ RF stereo draadloze hoofdtelefoon met 863 MHz/915 MHz ISM Band 

▪ 6-8 uur oplaadbare batterij levensduur (volledig opgeladen) 

▪ Oplaadduur hoofdtelefoons ca. 2-3 uur 

▪ Tot 2 kanalen audio met LED-verlichting 

▪ Hoofdtelefoons houden omgevingsgeluid tegen 

▪ Professionele geluidskwaliteit (minder dan 1% vervorming)     

Draadloos systeem UHF/RF 
Modulatie FM Modus: stereo 
/N ratio ≥75dB 
Kanaalscheiding > 35dB 
Vervorming < 1% 
Frequentiebereik 30 - 20.000Hz 
Frequentie 863-865MHZ of 915-917MHZ 
Voeding van hoofdtelefoon 600Mha 
Voeding van zender 420Mha 
Weerstand 32Ω 
Batterij voor hoofdtelefoons 600MH lithium safe battery 
Batterij voor zender 420MH lithium safe battery 

 

 

5. Kabels en snoeren 

 

▪ Stereo-mini-jack naar stereo-mini-jack (3.5 mm) 
Toepassing: aansluiten van onder anderen telefoons, tablets 

 

 

▪ RCA naar jack (3.5mm) in combinatie met jack – jack 

kabel 

Toepassing: apparatuur met RCA-ouput zoals mengpanelen, 

computers en keyboards. 

 

 

 



 

 www.stildansen.nl      info@stildansen.nl 

▪ Adapter 6.35 mm stereo-jack naar 3.5 mm stereo-mini-
jack  

Toepassing: aansluiten 3.5mm jack kabel op 6.3mm output in 

mengpanelen, versterkers of computers. 

 

 

 

 

 

▪ Opladers hoofdtelefoons 
Toepassing: mocht onverhoopt een hoofdtelefoon leeg zijn, 

kan deze kabel gebruikt worden om hem in 2-3 uur 

tijd volledig op te laden. 

 

 

 

 

▪ IOS-kabel 
Toepassing: Aansluiting op de zender voor Apple telefoons   

 

 

 

▪ Mini disco light (zo lang de voorraad strekt, 
gratis bij de set) 

Toepassing: Voor een extra feestelijke sfeer! Zet het 

disco light zo neer dat hij niet rechtstreeks in 

ogen kan schijnen. Aansluiten op het stopcontact 

en via de knopjes ‘motor speed’  (snelheid van de 

beweging) en ‘work mode’ (variaties van de 

disco) naar je eigen smaak instellen. Party on!!
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Karaoke set (optioneel) 

Het was al feest met de silent disco set en de karaoke 

set is de de kers op de taart. Aansluiten is super 

simpel! 

Allereerst: zorg voor een scherm met internet (laptop, 

telefoon, TV, Smartboard) waar je YouTube op kunt 

afspelen.  

YouTube heeft verreweg de grootst denkbare collectie karaoke nummers, voor ieder 

wat wils dus. Als je je graag goed voorbereidt, kan je vooraf op YouTube een 

afspeellijst aanmaken: 

 
Een playlist maken op YouTube 

1. Zoek een video die je aan de playlist wilt toevoegen. 

2. Klik onder de video op Toevoegen Aan: 
 

 

3. Selecteer een playlist zoals “Later bekijken” of een playlist die je al hebt gemaakt, of 
klik op Nieuwe playlist maken en geef hem een naam, zoals ‘Silent Disco’: 

 

Gebruik het menu om de privacyinstelling van je playlist te selecteren. 

4. Klik op Maken/Create 

5. Zoek naar andere video's die je in de afspeellijst wilt en volg dezelfde stappen. Als 
een video succesvol is toegevoegd, geeft een groene balk aan dat de afspeellijst is 
aangepast: 
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De karaoke set aansluiten werkt als volgt: 

▪ Sluit de stroom adapter aan op ‘Power Supply’ 

▪ Sluit de muziekbron (laptop, telefoon, smartboard) aan: 

- Dat kan met bijgevoegde HDMI-kabel, sluit deze aan bij HDMI HD Interface, kies 

dan op TV of scherm de ingang HDMI OUT - TV ARC. 

- De meest gebruikte koppeling is die met de mini-jack of RCA kabel (zie 

voorbeelden hieronder. Sluit de kabel aan bij ‘Audio Input’: 

 

  

  

  

  

  

- Het is ook mogelijk om de karaoke set aan te sluiten op ‘Optical Input’ als je 

apparaat dat ondersteunt. Deze kabel is niet meegeleverd, als je van deze optie 

gebruik maakt kan je gewoon de kabel gebruiken van je eigen audio apparaat. 

▪ Vervolgens sluit je de silent disco zender aan op de karaoke set. Dit doe je door 

de ‘Stereo-mini-jack naar stereo-mini-jack (3.5 mm)’ kabel van de silent disco 

set aan te sluiten op ‘audio output’ (linker kabel bij de plaatjes hierboven). 

▪ Tenslotte zet je de microfoons aan met de ‘aan’ knop. De microfoons maken zelf 

draadloos verbinding met de set. 

- Let op: probeer niet de instellingen van de microfoon aan te passen. Als je 

het volume wilt aanpassen, doe dit dan op de geluidsbron of op de 

hoofdtelefoons. Het volume van de microfoon kan niet worden aangepast. Als 

de instellingen toch worden aangepast, kan de microfoon connectie 

kwijtraken. Dit kunnen wij dan niet voor je verhelpen. 

- De batterijen van de microfoons zijn volledig opgeladen en hoeven niet te 

worden vervangen. We verwachten ze dan ook allemaal retour. 

▪ Als je niet meteen geluid hoort, druk dan op de knop ‘Switch Button’ en wacht 3 

seconden. Nog steeds geen geluid? Herhaal deze stap tot je geluid hoort. 

 
▪ Nu kan de karaoke party echt beginnen. Veel plezier!! 
 


