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Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 

 WAARSC HUWING  
•Dit apparaat kan worden ge-

bruikt door kinderen vanaf
8  jaar en daarnaast door per-
sonen met verminderde fy-
sieke, sensorische of mentale
vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, mits zij on-
der toezicht staan of geïnstru-
eerd werden over het veilige
gebruik van het apparaat en
de gevaren begrijpen, die hier-
mee samenhangen.

• Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen.

• Reiniging en onderhoud door
de gebruiker mogen niet wor-
den uitgevoerd door kinderen,
die niet onder toezicht staan.

•Apparaat niet gebruiken als
elektrische snoeren of behui-
zing beschadigd zijn.

•Apparaat alleen aansluiten als
de elektrische specificaties van
het apparaat en de voeding
overeenstemmen. De specifi-
caties staan op het typeplaatje
van het apparaat, op de ver-
pakking, of in deze handleiding
vermeld.

• Trek, voorafgaand aan werk-
zaamheden aan het apparaat,
de netstekker los.

 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
• Als de behuizing defect is, mag het apparaat niet

worden gebruikt. 
• De behuizing van het apparaat of bijbehorende de-

len alleen openen als dit in de handleiding uitdruk-
kelijk is vereist. 

• Alleen werkzaamheden aan het apparaat uitvoeren
die in deze handleiding beschreven staan. Als pro-
blemen zich niet laten verhelpen contact opnemen
met een klantenservice of in geval van twijfel met
de fabrikant. 

• Alleen originele onderdelen en toebehoren voor het
apparaat toepassen. 

• Het apparaat nooit aan technische modificaties on-
derwerpen. 

• Stekkerverbindingen tegen vocht beschermen.
• Apparaat alleen op een volgens de voorschriften ge-

ïnstalleerde wandcontactdoos aansluiten. 

Symbolen in deze handleiding 
Waarschuwingen 
De waarschuwingen in deze handleiding zijn met sig-
naalwoorden gemarkeerd, die de mate van gevaar 
aangeven. 
 

W A A R S C H U W I N G  
• Betekent een mogelijk gevaarlijke situatie. 
• Bij niet aanhouden van de instructie kan dodelijk of

ernstig lichamelijk letsel het gevolg zijn. 

V O O R Z I C H T I G  
• Betekent een mogelijk gevaarlijke situatie. 
• Bij niet aanhouden van de instructie kan licht licha-

melijk letsel het gevolg zijn. 

 O P M E R K I N G  
Informatie, die voor een beter begrip of preventie van 
mogelijke materiële of milieuschade is bedoeld. 
 

Overige instructies 
 A Verwijst naar een afbeelding, bijvoorbeeld af-

beelding A. 
→ Verwijst naar een ander hoofdstuk. 
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LEVERINGSOMVANG 
• Levering op juistheid, volledigheid en beschadiging

controleren. 

 O P M E R K I N G  
• Apparaat voorzichtig uitpakken.
• Apparaat niet aan de deksel of door grijpen in de

dekselring optillen of dragen. 

Zo gaat u te werk: 
 B 
1. Hoekkolommen eruit trekken.

– In de hoekkolommen bevindt zich de toebeho-
ren. 

2. Container aan de tegenoverliggende zijden met
beide handen vastpakken en uittillen. 

 A biOrb AIR 60 
1 biOrb AIR 60 container met deksel 
2 Blaasbalg 
3 Sproeielement 
4 Fles met HumidiMist 
5 Adapter met netaansluitingen 
6 Mat met capillaire vaten 
7 Kokoscompost 
8 Kunststof plaat 
9 Rubberen stop 
10 Gebruiksaanwijzing 

PRODUCTBESCHRIJVING 

 W A A R S C H U W I N G  
Levensgevaar door verstikking. 
Plastic zakjes en kleine delen uit de buurt van kleine 
kinderen en baby's houden. 
 

Beoogd gebruik 
biOrb AIR 60 mag alleen als volgt gebruikt worden: 
• Als terrarium (mini-ecosysteem voor planten).
 

De bijgeleverde componenten mogen uitsluitend en 
als volgt voor biOrb-producten worden ingezet: 
• Automatische bevochtigingseenheid: Voor het ge-

nereren van vochtigheid in biOrb AIR 60. 
• Adapter: Voor aansluiting van de automatische be-

vochtigingseenheid en de verlichtingseenheid aan
het elektrische net. 
– Door vervangen van de adapter kan deze op de

aanwezige contactdoos en elektrische spanning
worden aangepast. 

 

Functiebeschrijving 
Terrarium met LED-verlichting, sensorgestuurde auto-
matische bevochtigingseenheid voor het bevochtigen 
van de aanwezige planten, beluchter en filterpatroon 
voor luchtreiniging. 
 

PLAATSEN EN AANSLUITEN 
Container opstellen 
Zo gaat u te werk: 
• Niet blootstellen aan rechtstreeks invallende zonne-

straling. 
• Alleen in gesloten ruimtes opstellen.
• Gevuld terrarium niet bewegen.
• Niet op of in de buurt van elektrische apparaten

plaatsen. 
• Niet in de buurt van warmtebronnen plaatsen. 
• Gebruik onder naleving van de technische gege-

vens. 

Automatische bevochtigingseenheid verwijde-
ren/plaatsen 
Zo gaat u te werk: 
 C 
1. biOrb AIR 60 deksel openklappen.
2. Stekker van de dekselring aftrekken.
3. Container van de automatische bevochtigingseen-

heid afnemen. 
4. Container van de automatische bevochtigingseen-

heid weer plaatsen en stekker aansluiten. 

Kunststofplaat installeren 
Voorwaarde 
• De automatische bevochtigingseenheid is gede-

monteerd. 
Zo gaat u te werk: 
 D 
1. Beide delen van de kunststofplaat met de vlakke

zijne op elkaar leggen en de scharnieren samen-
drukken tot deze vastklikken. 

2. Kunststofplaten uit elkaar klappen en de mat met
capillaire vaten plaatsen. 
– De opening in de mat moet naar de opening in de

plantbodem zijn gericht. 
3. Mat met lussen aan de kunststofplaat bevestigen.
4. Kunststofplaat samen met de mat samenklappen en

in de container brengen. 
5. Kunststofplaat samen met de mat weer uitklappen.
6. Kunststofplaat met de opening op de Rubbervoetjes 

in de openingen op de kolom in het midden van de 
container steken. 

7. Kolom met rubber stop afsluiten. 
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biOrb AIR 60 beplanten 
Voorwaarde 
• De automatische bevochtigingseenheid is gede-

monteerd. 

Kokoscompost voorbereiden 
Zo gaat u te werk: 
 E 
1. Het stuk kokoscompost in circa 3 liter water leggen

en circa 30 minuten wachten tot de kokoscompost 
het water volledig heeft geabsorbeerd. 

2. De kokoscompost uit elkaar halen en gelijkmatig
over de mat met capillaire vaten verdelen. 

Kokoscompost beplanten 
De compost kan dicht, gemiddeld of ruim worden be-
plant. 
 

Zo gaat u te werk: 
 F 
1. Kokoscompost beplanten. 
2. Voorzichtig (voorkom krassen op het acrylglas!) een

halve liter water aan de rand van het kokossub-
straat in het onderste deel van de container vullen, 
tot de waterpeilindicatie de gewenste hoogte aan-
geeft. 

3. Na 24 uur het waterniveau controleren en evt. wa-
ter bijvullen tot de gewenste hoogte.

INBEDRIJFSTELLING 
Container van de automatische bevochtigingseen-
heid vullen 

 O P M E R K I N G  
• Uitsluitend de meegeleverde HumidiMist  gebrui-

ken. Het is pH-neutraal, vrij van calcium en minerale 
stoffen. 

• Het gebruik van andere middelen kan vlekken ver-
oorzaken op het acrylglas of de helderheid daarvan 
aantasten. 

Voorwaarde 
• biOrb AIR 60 Deksel is geopend.
 

Zo gaat u te werk: 
 G 
1. Het deksel van de container van de automatische

bevochtigingseenheid afnemen. 
2. HumidiMist voorzichtig vullen tot de markering bo-

ven de waterpeilsensor. 
– Stekker van de automatische bevochtigingseen-

heid droog houden. 
3. Het deksel weer op de automatische bevochtigings-

eenheid bevestigen. 
4. biOrb AIR 60 deksel sluiten. 
 

Adapter aansluiten/vervangen 
Zo gaat u te werk: 
 H 
1. Plaats een op de contactdoos passende adapter in

de geleiding tot deze hoorbaar vastklikt. 
2. Adapter wisselen: Druk op de borgknop en schuif te-

gelijkertijd de adapter uit de geleiding. 
3. Plaats een andere adapter.
 

Inschakelen/uitschakelen 
Bij de eerste keer inschakelen 
• gaat de verlichting branden en bereikt binnen 15 s 

de maximale helderheid. Het 24-uurs ritme moet af-
zonderlijk worden gestart (→ Bediening), 

• start de beluchter met gemiddelde snelheid,
• zal de AIR naar behoefte nevel genereren, om de au-

tomatisch ingestelde, gemiddelde luchtvochtigheid
te realiseren. U kunt ook handmatig nevel genere-
ren, door de bedieningsknop kort in te drukken. 

Elk van deze automatische instellingen kan worden 
veranderd. (→ Bediening) 
 

Zo gaat u te werk: 
 I 
1. Holle stekker in de bus van de dekselring steken.
2. Inschakelen: Plaats de adapter in de contactdoos.
3. Zorg voor een druiplis. 

– Vernevelingseenheid en ventilator schakelen di-
rect in. 

4. Uitschakelen: Trek de adapter uit de contactdoos.
 

BEDIENING 
De samenwerking van de sensorgestuurde automati-
sche bevochtigingseenheid en de beluchter zorgt voor 
een passende bevochtiging van de planten en kan af-
hankelijk van de beplanting worden ingesteld. 
 

 J Beplanting 
 Gering 
 Gemiddeld 
 Dicht 

Voorwaarde 
• Netaansluiting is tot stand gebracht.
 

Meldingen/weergave 
De verlichting signaleert storingen en veranderingen 
van de instellingen. 
 

• De verlichting wisselt eenmaal per uur van licht naar 
donker: HumidiMist moet worden bijgevuld. 

• De verlichting knippert continu: De automatische
bevochtigingseenheid werkt niet, de stekker van de 
bevochtigingseenheid is niet correct aangesloten. 
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24-uurs verlichting instellen. 
 K 
 

Zo gaat u te werk: 
1. biOrb AIR 60 deksel sluiten en de instelknop ten 

minste 3 sec. ingedrukt houden. 
– De verlichting start met een 24-uurs ritme. Elk 

ritme begint met een continue lichttoename 
(30 min) en eindigt met een continue lichtafname 
(30 min). 

– De instelling wordt door een kortstondige licht-
wisseling bevestigd (afname en toename). 

2. Voor het veranderen van de starttijd de toets op de 
gewenste starttijd opnieuw gedurende circa 3 s in-
gedrukt houden. 

 

Automatische bevochtigingseenheid instellen 
Afhankelijk van de beplanting kan de bevochtigings-
hoeveelheid variëren. 
Advies: 
• Minder beplanting: geringe hoeveelheid 
• Gemiddelde beplanting: gemiddelde hoeveelheid 
• Dichte beplanting: grote hoeveelheid 
 

Zo gaat u te werk: 
 K 
1. biOrb AIR 60 deksel openen. 

– De instelprocedure wordt geactiveerd. 
2. Instelknop 1 × kort indrukken: 

– De actuele instelling wordt door knipperen van 
de verlichting weergegeven. 

3. Voor het veranderen van de bevochtigingshoeveel-
heid de instelknop 1 × kort indrukken. 
– De instelling wordt door knipperen van de ver-

lichting weergegeven. 
4. Containerdeksel sluiten. 

– De instelling wordt opgeslagen. 
 
 

 

Bevochtigingshoeveelheid Verlichting knippert 
Gering 1 × 
Gemiddeld 2 × 
Hoog 3 × 

 
 

 

Ventilatortoerental instellen 
Afhankelijk van de beplanting kan het bevochtigings-
toerental variëren. 
Advies: 
• Minder beplanting: geringer toerental 
• Gemiddelde beplanting: gemiddeld toerental 
• Dichte beplanting: hoog toerental 
 

Zo gaat u te werk: 
 K 
1. biOrb AIR 60 deksel openen. 

– De instelprocedure wordt geactiveerd. 
2. Instelknop ingedrukt houden, tot de verlichting uit-

gaat, daarna de instelknop nog 1 × kort indrukken. 
– De instelling wordt door knipperen van de ver-

lichting weergegeven. 
3. Voor het veranderen van het ventilatortoerental de 

instelknop 1 × kort indrukken. 
– De instelling wordt door knipperen van de ver-

lichting weergegeven. 
4. Containerdeksel sluiten. 

– De instelling wordt opgeslagen. 
 

 

Ventilatorsnelheid Verlichting knippert 
Gering 1 × 
Gemiddeld 2 × 
Hoog 3 × 
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REINIGING EN ONDERHOUD 
 

 

Bereik Uit te voeren werkzaamheden 
Water Waterstand 1 × wekelijks controle-

ren. (→ Kokoscompost beplanten) 
Filterpatroon Om de 3 maanden vervangen. (→ Fil-

terpatroon vervangen) 
Vernevelingseenheid Nevelvloeistof bijvullen, wanneer de 

verlichting dit signaleert. (→ Meldin-
gen/weergave) 

Schoonmaken van de 
container 

Naar behoefte. 

 
 

Filterpatroon vervangen 
Zo gaat u te werk: 
 L 
1. Afdekking filterpatroon afnemen. 
2. Verbruikte filterpatroon afnemen. 
3. Nieuwe filterpatroon plaatsen. 
 

 reinigen 
 

 O P M E R K I N G  
Om het acrylglas transparant te houden en niet te be-
krassen: 
• Gebruik geen huishoudelijk schoonmaakmiddel 

maar uitsluitend HumidiMist. 
• Gebruik alleen microvezeldoekjes. 
 

OASE adviseert: OASE biOrb „Hoogglanspolitoer voor 
microvezeldoeken“ (46033). 
 

Zo gaat u te werk: 
1. Deksel en buitenzijde dekselring met vochtige doek 

afvegen. 
2. Schroef het sproeielement op een HumidiMist-fles. 
3. Container van binnen met HumidiMist besproeien. 

Het sproeielement sproeit in elke positie. 
4. Container met doekje schoonvegen. 
 

 

Waterstandindicatie schoonmaken 
Zo gaat u te werk: 
 M 
1. Slang van de waterstandindicatie aftrekken. 
2. Blaasbalg op slang plaatse. 
3. Blaasbalg bedienen. 
4. Slang weer aansluiten. 
 

Deksel afnemen 
Het deksel is met een bajonetsluiting op de container 
bevestigd. 
• Eventueel de stekker van de voedingsspanning los-

trekken. 
• Container van de automatische bevochtigingseen-

heid afnemen. (→ Automatische bevochtigingseen-
heid verwijderen/plaatsen) 

Zo gaat u te werk: 
 N 
1. Deksel linksom tot aan de aanslag draaien. 
2. Deksel afnemen. 
 

Deksel plaatsen 
Voorwaarde 
• De automatische bevochtigingseenheid is gede-

monteerd. 
Zo gaat u te werk: 
 O 
1. Deksel op de container plaatsen en deksel open-

klappen. 
2. Deksel verdraaien, tot de groeven op het deksel in 

de uitsparingen van de containerrand liggen. 
3. Deksel rechtsom tot aan de aanslag draaien. 
 

AFVOER VAN HET AFGEDANKTE APPA-
RAAT 
 

 

 O P M E R K I N G  
Dit apparaat bevat elektronische onderdelen en mag 
niet met het huishoudelijk afval worden afgevoerd!  
• Apparaat door afknippen van het snoer onbruikbaar 

maken. 
• Apparaat via het recyclingsysteem afvoeren. 
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GARANTIE 
OASE GmbH neemt voor het door u aangeschafte 
OASE-apparaat een fabrieksgarantie op zich van 24 
maanden. De garantieperiode gaat in op het moment 
dat het product voor het eerst wordt aangeschaft bij 
de OASE-specialist. Bij doorverkopen vangt de garan-
tieperiode daarom niet opnieuw aan. Door garantie-
prestaties wordt de garantieperiode niet verlengd en 
ook niet vernieuwd. Uw wettelijke rechten als koper, 
in het bijzonder in het kader van de garantie, blijven 
bestaan en worden door deze garantie niet ingeperkt. 
Garantievoorwaarden 
OASE GmbH verleent een garantie voor een perfecte 
productie en afwerking die aan het gebruiksdoel vol-
doen, een vakkundige montage en reglementaire wer-
king. De garantieregeling heeft naar keuze van OASE 
GmbH betrekking op gratis reparatie of op gratis leve-
ring van vervangende onderdelen of een vervangend 
apparaat. Als het betreffende type niet meer geprodu-
ceerd wordt, behouden wij ons het recht voor om naar 
keuze van OASE GmbH een vervangend apparaat uit 
ons assortiment te leveren dat zoveel mogelijk over-
eenkomt met het gereclameerde type. Klachten waar-
van de oorzaak op montage- of bedieningsfouten zijn 
terug te voeren, dan wel op gebrekkig onderhoud, on-
beoogd gebruik, beschadiging door een ongeluk, val-
len, stoten, de inwerking van vorst, het afsnijden van 
stekkers, het inkorten van kabels, kalkafzettingen of 

ondeskundige pogingen tot reparatie, vallen niet on-
der de garantiebepalingen. In dit opzicht verwijzen wij 
met betrekking tot het beoogde gebruik, naar de ge-
bruiksaanwijzing die een onderdeel van de garantie 
vormt. Op slijtdelen, zoals lampen, is geen garantie van 
toepassing. 
De vergoeding van kosten voor uit- en inbouwen, con-
trole, vorderingen naar aanleiding van gederfde winst 
en schadevergoeding zijn ook van de garantie uitgeslo-
ten, evenals verdergaande aanspraken door schades 
en verliezen van welke aard dan ook, die door het ap-
paraat of door het gebruik ervan zijn veroorzaakt. 
De garantie geldt slechts voor het land waarin het ap-
paraat bij een OASE-vakhandel gekocht is. Op deze ga-
rantie is het Duitse recht van toepassing onder uit-
sluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake 
internationale koopovereenkomsten betreffende roe-
rende zaken (CISG). 
Rechten uit de garantie kunnen tegenover 
OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hör-
stel, Duitsland alleen daardoor geldend worden ge-
maakt, als u ons franco en voor uw eigen transportri-
sico het betreffende apparaat of deel van het apparaat 
met het originele verkoopbewijs van de OASE-vakhan-
del, de garantieverklaring alsook de schriftelijke ver-
melding van de betreffende fout opstuurt. 
De garantie vervalt, zodra het serienummer verwij-
derd of het terrarium gedemonteerd wordt. 

 
 

RESERVEONDERDELEN 
 

Met originele onderdelen van OASE blijft het apparaat 
veilig en werkt het weer betrouwbaar. 
Onderdelentekeningen en reserveonderdelen vindt u op 
onze website. 

 
w 

 

www.oase-livingwater.com/onderdelen-ia 
 

http://www.oase-livingwater.com/onderdelen-ia
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STORING VERHELPEN 
 

 

Storing Oorzaak Oplossing 
Apparaat functioneert niet Er is geen netspanning Netspanning en aansluitsnoeren controle-

ren 
De verlichting knippert continu Holle stekker voor dekselring niet correct 

aangesloten 
Holle stekker correct plaatsen 

De verlichting wisselt 3 × van licht 
naar donker 

Te weinig HumidiMist aanwezig HumidiMist bijvullen 

Automatische bevochtigingseenheid 
werkt niet 

Holle stekker niet correct aangesloten Holle stekker correct plaatsen 

 
 

TECHNISCHE GEGEVENS 
 

 

Omschrijving  Waarde 
Adapter Primaire netspanning V~ 100 – 240 

Secundaire nominale spanning V DC 24 
Netfrequentie Hz 50 
Beschermingsgraad  IP20 
Lengte aansluitsnoer m 2,5 

biOrb AIR 60 Nominale spanning V DC 24 
Maximaal opgenomen vermogen W 20 
Afmetingen Hoogte mm 560 

Diameter mm 500 
Massa kg 8,8 

 
 

SYMBOLEN OP HET APPARAAT 
 

 

 

 
 

Beschermd tegen aanraking met de vingers 

 

 
 

Beschermingsklasse II, veilige scheiding van het net door versterkte of dubbele isolatie 

 

 
 

Binnen gebruiken. 

 

 
 

Niet verwijderen samen met het normale huishoudelijke afval. 

 

 
 

Gebruikshandleiding lezen en aanhouden 
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