
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR OASIS (TC500) – AVT2 

Als draadloze zender (TX-modus) 
1) Sluit de audiobron (tv, dvd, enz.) aan op de ”TX input” poort van Oasis met de meegeleverde 

audiokabels (optisch of AUX/RCA). 

2) Sluit Oasis aan op een voedingsbron (tv, USB-aansluiting van pc of voedingsadapter) met een 

USB-kabel. 

3) Zet de TX/RX-schakelaar op “TX”. 

4) Zet de Power/Mode-schakelaar op “Bluetooth”. 

5) Belangrijk: Selecteer de correcte audio-ingang (AUX/OPT) door kort op de knop       te 

drukken. 

6) Koppel Oasis met het Bluetooth compatibele toestel (koptelefoon/luidspreker). 

1. Oasis in koppelmodus = de TX-led knippert snel en afwisselend groen / wit. 

 Eerste gebruik: Oasis schakelt automatisch over naar 

koppelmodus (geheugen is leeg). 

 Vervolgens: Houd de BT-knop gedurende 3 seconden ingedrukt. 

2. Zet de koptelefoon/luidspreker in koppelmodus (raadpleeg de handleiding). 

3. Wacht tot de verbinding tot stand is gebracht. 

Als draadloze ontvanger (RX-modus) 
1) Sluit de luidsprekers aan op de “RX Output” poort van Oasis met de meegeleverde audiokabels 

(optisch of AUX/RCA). 

2) Sluit Oasis aan op een voedingsbron met een USB-kabel of voedingsadapter). 

3) Zet de TX/RX-schakelaar op “RX”. 

4) Zet de Power/Mode-schakelaar op “Bluetooth”. 

5) Belangrijk: Selecteer de correcte audio-uitgang (AUX/OPT) door kort op de knop te 

drukken. 

6) Koppel Oasis met het Bluetooth compatibele toestel (telefoon / pc / tablet). 

1. Oasis in koppelmodus = de RX-led knippert snel en afwisselend groen / wit. 

 Eerste gebruik: Oasis schakelt automatisch over naar 

koppelmodus (geheugen is leeg). 

 Vervolgens: Houd de BT-knop gedurende 3 seconden ingedrukt. 

2. Activeer Bluetooth op uw toestel om “Avantree Oasis” te vinden en verbinding te maken. 

3. Wacht tot de verbinding tot stand is gebracht. 

 

Bypass-modus (Bluetooth uitgeschakeld, audio direct modus) 
1) Sluit de audiobron aan op de “TX Input”-poort van Oasis met de meegeleverde audiokabels 

(optisch of AUX/RCA). 

2) Sluit de luidsprekers aan op de “RX Output”-poort van Oasis met de audiokabel (optisch of 

AUX/RCA). 

3) Sluit Oasis aan op een voedingsbron met een USB-kabel of voedingsadapter. 

4) Zet de Power/Mode-schakelaar op “Bypass”. 

5) Selecteer de correcte audioin-/uitgang (AUX/OPT) door kort op de knop te drukken. Belangrijk: 

Bypass-modus functioneert uitsluitend voor AUX naar AUX & OPT naar OPT. 

6) Het toestel is klaar voor gebruik. 



Belangrijk: 

1. Selecteer steeds de correcte audio in-/uitgang (AUX/OPT).  

2. Volume +/- functioneert uitsluitend voor de AUX-in/uitgang (niet voor 

OPT). 

3. Zorg ervoor dat de audio-uitgang geactiveerd is. Om te testen, sluit 

een koptelefoon aan op de AUX-poort.  

4. Dolby/DTS via OPT wordt niet ondersteund. 

5. In Bypass-modus gaat het signaal direct van AUX naar AUX en van OPT 

naar OPT. 

6. Om de functie Voice Prompt in/uit te schakelen, houd de knop 

gedurende 3 seconden ingedrukt. 


