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Hierbij ontvang je jouw bestelde RGB Silent Disco pakket. 
De hoofdtelefoons zijn volledig opgeladen en gedesinfecteerd. Vanaf 
hier is een kwestie van Plug, Play & Party!

Aansluiten zender | Raket model 
Aan de achterkant van de zender zitten twee ingangen. In de onderste ingang gaat 
de stroomtoevoer. In de aansluiting daarboven de meegeleverde geluidskabel, het 
andere uiteinde van de geluidskabel gaat in je muziek speler. Zet elke zender op een 
ander kanaal en het feest kan beginnen.

Aansluiten zender | Plat model
Aan de achterkant van de zenders vindt je links de ingang voor de stroomkabel. 
Daarnaast zit de ingang voor de audiokabel, het andere uiteinde gaat in je muziek 
speler. Zet elke zender op een ander kanaal. Bij de zilveren zender zit deze switch 
aan de achterkant. Bij de zwarte zender aan de voorkant (het knopje onder het led 
display). Zie ook instructie video op www.rgbdisco.com/thuistips

Opladen koptelefoon (optioneel)
Aan de onderzijde van de RGB hoofdtelefoons zit een kleine ingang. Dit is de ingang 
voor de oplader. Als je de koptelefoon oplaad brandt een klein rood LED lampje. Als 
deze groen wordt is de hoofdtelefoon volledig opgeladen en klaar voor gebruik!

RGB Box retour zenden
Heb je voor retour zending gekozen? Dan vindt je het retourlabel in de box. 
  
1. Plak de retourlabel op de bovenkant van de box over ons verzendlabel heen. 
2. Sluit de box met de bijgeleverde tie-raps. 
3. Lever de box in bij een PostNL punt.

Service
Het is verstandig de apparatuur na ontvangt zo snel mogelijk aan te sluiten en te 
testen. Heb je vragen? Check dan www.rgbdisco.com/vragen. Kom je er nog steeds 
niet uit, neem dan contact op via Whatsapp: 06-17071713  en we doen ons best je 
vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden.

Veel plezier en maak er een mooie happening van!

All for fun and fun for all
Het RGB Team
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