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 SILENT DISCO NOX HANDLEIDING  
Met deze handleiding en het door ons geleverde materiaal heb je alles om je evenement aan 
de gang te krijgen. Kom je er niet uit met de muziek, op ons spotify account ‘Silent Disco 
NOX’ heb je gratis toegang tot discohitjes, billenshake glijers, knallers uit de 90’s en 00’s en 
nog veel meer. 
https://open.spotify.com/user/z2c16hbegb0oyhtdqj203zmsk?si=25o6tDHaTx6ZrZTkgR7y_A 
Heel veel plezier!  
 
In jouw Silent Disco pakket zit het volgende: 

● Het door jullie bestelde aantal KP1-2 koptelefoons  
● 1, 2 of 3 TX-60RF zenders voor 1, 2 of 3 kanalen 
● Stroomadapters voor de zenders  
● Verloopkabels  
● Een microfoontje voor bij de zender 

 
STAP 1: ZENDERS AANSLUITEN  

1. De zenders worden door ons van tevoren opgeladen, mocht je het fijn vinden kun je 
de zender inpluggen met de bijgevoegde stroomadapter. Anders kun je als eerste 
stap de zender aanzetten met de ‘ON’-knop aan de zijkant.  
Vanaf hier zijn er twee manieren waarop je je device kan aansluiten op je apparaat. 
Deze zullen bij stap 2 beschreven worden.  

2. Kies het kanaal waarop je de koptelefoons aan wil sluiten. De zender start op met 
een grote 1 op het display, door op het knopje channel te drukken verspringt deze 
naar 2 of 3. Bij het aansluiten van een tweede zender is het zaak dat deze op een 
ander kanaal aangesloten is dan de eerste zender.  

3. De accu van de zender gaat gemiddeld 8 tot 10 uur mee.  
 
STAP 2.1: DEVICE AANSLUITEN VIA BLUETOOTH  

1. Op de voorkant van de zender zit een bluetooth knop. Houd deze ingedrukt tot het 
blauwe lampje gaat knipperen, Nu kun je op je device bij de bluetooth instellingen 
een verbinding maken met de zender. Vanaf dan is al het geluid van je device te 
horen via de koptelefoons. Test dit vooral van tevoren.  

2. Check goed het geluid van je device. Aan te raden is het volume op het device 
volledig open te zetten zodat er op de koptelefoons met het volume geschoven kan 
worden door gebruik van het volume radertje aan de zijkant van de koptelefoon.Op 
het moment dat er een tweede zender wordt aangesloten, zorg dan ook dat de 
volumes op hetzelfde niveau staan, zodat er geen groot verschil in volume is op het 
moment dat iemand van kanaal wisselt. 
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STAP 2.2: DEVICE AANSLUITEN VIA DE KABELS  
1. Bijgeleverd in het zender hoesje zit een AUX-AUX kabel. Deze kabel kan in de 

zender bij AUDIO en in je device bij een AUX-aansluiting. Vanaf nu is al het geluid 
van je device doorgeschakeld naar de koptelefoons. Test dit even. 

2. Check goed het geluid van je device. Aan te raden is het volume op het device 
volledig open te zetten zodat er op de koptelefoons met het volume geschoven kan 
worden door gebruik van het volume radertje aan de zijkant van de koptelefoon.Op 
het moment dat er een tweede zender wordt aangesloten, zorg dan ook dat het 
volume van beide devices op hetzelfde niveau staan, zodat er geen groot verschil in 
volume is op het moment dat iemand van kanaal wisselt. 

 
STAP 3: KOPTELEFOONS AANSLUITEN  

1. De linkerzijde van de koptelefoons herken je door de bedieningsschuifjes. Draag de 
koptelefoon ook met de linkerzijde rechts voor een optimale geluidsbeleving.  

2. Zet de koptelefoon aan door het schuifje aan de onderkant van ‘OFF’ naar ‘ON’ te 
schuiven. Dit betekent nog niet dat je direct geluid hoort.  

3. Aan de zijkant van de koptelefoon zitten de kanaalschuifjes. Hierbij kun je je 
koptelefoon van kanaal veranderen. Als je het schuifje naar een ander kanaal zet zie 
je ook het licht veranderen van de koptelefoon. Check welk kanaal in gebruik is en 
zet de koptelefoon op het juiste kanaal, nu hoor je geluid.  

4. Pas het volume van de koptelefoon aan door aan het draaiwieltje aan de rechterkant 
van de koptelefoon te draaien.  

5. De accu van de koptelefoon gaat gemiddeld 8 tot 10 uur mee.  
 
DISCLAIMERS EN HULP: 

● De koptelefoons zijn niet bestand tegen hoge druk, zware belasting of vocht. Indien 
er na afloop van de verhuurperiode schade wordt geconstateerd, worden er 
vervangingskosten in rekening gebracht. Zie ook onze algemene voorwaarden.  

● Als er niet direct muziek klinkt uit de koptelefoons, check dan eerste het volume op je 
device en het volume op de koptelefoons.  

● Lukt het niet of heb je een vraag? Bel ons of stuur ons een appje op 06-51592559. 
● Na afloop ontvangen we al het materiaal graag weer terug in de verpakkingen en 

tasjes waar het in is afgeleverd.  
 
 
 
 
 
 
 
Hebben jullie leuke filmpjes of foto’s van jullie Silent Disco NOX-ervaring? Tag ons op insta, 
@SilentDiscoNOX. We vinden het altijd leuk om mee te genieten van jullie feestje! Zoek ons 
op Facebook (SilentDiscoNOX) of neem een kijkje op onze website, www.silentdisconox.nl! 


