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ERGOMEDIC
Installation Instruction
IMPORTANT!

ENG

Please read these instructions carefully before installa-
tion.

When working at heights, please use a suitable platform 
to work from.

Please note: For new installations, check for any 
electrical cables or pipe work (gas/water) in the 
vicinity of the intended mounting point before 
proceeding with the installation.

To avoid the risk of electrocution, please turn off the
electricity supply mains before commencing the 
installation.
Ensure that the fixing location is able to take the weight 
of the complete fitting.
Wear suitable eye protection when drilling. Be careful 
when using power tools near water.

Installation should be carried out by a qualified electri-
cian.

Please leave a copy for the user/maintenance engineer 
for future reference.

Do NOT strike mirror glass with hard or pointed 
items. It is recommended that the product is 
cleaned with a soft, dry, non abrasive cloth.
Do NOT use cleaning agents or abrasive materials 
on any type of finished surface.
Do NOT allow moisture to come into contact with 
the electrical components.
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REQUIRED TOOLS / ASENNUKSEEN TARVITTAVAT TYÖKALUT

ERGOMEDIC
Asennusohje
TÄRKEÄÄ!

FIN

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen asennusta.

Kun työskentelet korkealla, käytä siihen soveltuvaa 
työskentelyalustaa.

Huomio! Ennen uutta asennusta, varmista että 
suunnitellun asennuspaikan läheisyydessä ei kulje 
sähköjohtoja tai kaasu- ja vesiputkia.

Sähköiskun välttämiseksi, sulje verkkovirta ennen 
asennuksen aloitusta.

Varmista että asennuspaikka kestää koko laitteen 
painon.

Käytä poratessa asianmukaisia silmäsuojaimia. Ole 
varovainen kun käytät sähkötyökaluja veden lähellä.

Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasenta-
ja.

Säilytä kopio käyttöohjeista käyttäjää/huoltohenkilöä 
varten.

Älä lyö peililasia kovilla tai terävillä esineillä. 
Suosittelemme tuotteen puhdistusta pehmeällä, 
kuivalla ja hankaamattomalla liinalla.

Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia 
materiaaleja millään viimeistellyllä pinnalla.

Älä päästä kosteutta sähköosiin.



Ø14x80 mm (4x)

Option 1 
Vaihtoehto 1

Option 2
Vaihtoehto 2

Option 3
Vaihtoehto 3

see fig 4
ks. kuva 4

NB! Huomio!
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230 V

Installation place / Asennuspaikka
Oras Minimat 200410

Oras Minimat 
200410

230 V 

Authorised personnel only!
Vain valtuutetulle 
sähköasentajalle.
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Brass washer

Brass nut
R½ ‘’ ( 21 mm ) 

6.5 mm

Oras Electra 
Installation and maintenance, 

page 6

Use shut-o� valves 
Käytä sulkuvettiiliä
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Option 1
Standard trap

Vaihtoehto 1
Vakiovesilukko

Option 2
Another trap or standard trap with 
extension

Vaihtoehto 2
Muu vesilukko tai vakiovesilukko 
jatkeella.

Option 3
Another trap to the floor

Vaihtoehto 3
Muu vesilukko lattiaviemäriin

 

 



Only model: Ergomedic 622501 LED
Vain mallissa Ergomedic 622501 LED.5

76 Only model: Ergomedic  622501 
LED
Vain mallissa Ergomedic 622501 
LED.

See Oras Minimat
Installation and 
Maintenance Guide

Click !

230 V 

Authorised personnel only!
Vain valtuutetulle sähköasentajalle.


