Handleiding Silent Disco pakket
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01. Aansluiten apparatuur
1)

Kies een geschikte locatie voor de zenders, rekening houdende met volgende punten om storingen te voorkomen:
- Laat minimaal 2 meter afstand tussen de zender en de dichtsbijzijnde hoofdtelefoon
- Laat de antennes op de zenders omhoog wijzen
- Vermijd contact met andere zenders of draden en contact met metalen
- Leg geen GSM of Ipad die niet op flight modus staat in de buurt van de zender
- Vermijd muren en andere obstakels tussen zender en hoofdtelefoon

2)

Zorg op de locatie voor een stroomvoorziening en sluit elk van de zenders aan met de bijgeleverde 220V-adapters. De zenders hebben ook een interne batterij die een autonomie heeft van
8-10 uur.

3)

Sluit per zender met de bijgeleverde bekabeling een geluidsbron (laptop, ipad, iphone, mengpaneel) aan via de analoge RCA-ingang. Kies de juiste bekabeling voor jouw toestel.
LET OP !!! WANNEER JE EEN IPHONE OF IPAD AANSLUIT MOET DEZE OP FLIGHT MODUS STAAN
OM ONGEWENSTE STORINGEN TE VOORKOMEN!!!

4)

Zet de zender aan en kies je signaalsterkte Lo of Hi.
Selecteer het gewenste kanaal via de kanaal switch knop op de zender en controleer dat elk
kanaal slechts 1 keer voorkomt (geen 2 zenders op hetzelfde kanaal).

5)

Zet alle geluidsbronnen aan.

6)

Zet de hoofdtelefoon aan door de aan/uit 3 sec in te drukken. Deze bevindt zich aan de zijkant
van de hoofdtelefoon. De aan/uit knop wordt ook gebruikt om van kanaal te wisselen door hier
kort op te drukken. De indicatie LED’s (Rood,Groen,Blauw) aan de zijkant geven aan welk kanaal
je geselecteerd hebt.

7)

Regel het volume via de volumeknop op het gewenste niveau.

8)

Je bent nu klaar om je evenement te starten. Veel plezier !!!

02. Opladen hoofdtelefoons
Onze hoofdtelefoons hebben een autonomie van 6-8 uur. Indien je gekozen hebt voor meerdaagse huur
van ons materiaal worden er extra USB oplaadkabels en 220V adapters meegeleverd. Met deze oplaadkabels kunnen 4 hoofdtelefoons tegelijk opgeladen worden met 1 USB uitgang. Per 220V adapter
kunnen er 4 USB-oplaadkabels aangesloten worden.
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