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Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker  
Vatteninstallation. Arrow garanterar produktens funktion 
om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.

Arrow Skandinavien AB
Tel:  +46 (0)31 330 00 10

www.arrowshower.com

# X

Door

5xxx-70 700 672–697 mm

5xxx-80 800 772–797 mm

5xxx-90 900 872–897 mm

5xxx-100 1000 972–997 mm

Bath 5251 785-810 mm

Wing 5241 860-885 mm
(UK) We are constantly improving our installation manuals. Please check our website for the latest version.

(UK) Wet area wall.

a. Only drill through surface and waterproofing. 
b. Fill the drillhole with sealant. 
c. Tighten the screw until it attaches to the plywood.

(UK) Wall with beams.

UK) Concrete wall.

(SE) Vi förbättrar ständigt våra installationsmanualer. Se vår hemsida för senaste versionen.

(SE) Våtrumsvägg.

a. Borra bara genom yt- och tätskiktet. 
b. Fyll hela borrhålet med tätmassa. 
c. Skruva så att skruven fäster i plywooden.

(SE) Vägg med reglar.

(SE) Betongvägg.
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(UK) Decide which short side of the glass wall that should point up-
wards. Unlock the upper hinge by turning the hex screw clockwise 
with the enclosed hex key.

Ensure that the lower hinge is locked by tighten the hex screw anti-
clockwise with the enclosed hex key.

(SE) Bestäm vilken kortsida på duschväggen som ska vara uppåt. 
Lås upp det övre gångjärnet genom att skruva insexskruven medurs 
med medföljande insex nyckel.

Säkerställ att det undre gångjärnet är låst genom att dra åt insex-
skruven moturs med medföljande insex nyckel.
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(UK) The X value is found on 
 the first page of this installation 
 manual. Note that the shower-
 walls are reversible – they can 
be  mounted either to the left or 
to  the right.

(UK) Carefully put the glasswall in place 
according to pictures a-b-c. The plastic 
protection/seal must remain on the glass. 
The glass might be damaged if the glass 
corners touch any hard surfaces.

(UK) Use appropriate screws 
and plugs for the bathroom wall. 
Note! Remember to seal the bore 
holes and plugs with silicone.

The wall can also be fixed by 
using glue.

(SE) X-värdet hittar du på  första-
sidan av denna installations-
 manual. Notera att duschväg-
garna  är vändbara, de kan både 
höger-  och vänsterhängas.

(SE) Placera försiktigt glasväggen på plats 
enligt bilderna a-b-c. Se till att plastskydd/
släplist sitter fast på glaset under tiden. 
Glaset kan skadas om glashörnen stöter 
emot en hård yta.

(SE) Duschväggen ska fästas 
med för underlaget ändamålsen-
lig skruv och plugg. Obs! Tänk 
på att försegla borrhål och plugg 
med våtrumssilikon så att tät-
skiktet hålls intakt.

Duschväggen kan även limmas 
på vägg.
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(UK) ONLY IF NECESSARY!

The door’s neutral position is set to standard angle at delivery. In this 
angle the door will raise and lower when it is opened and closed.

If you want to change the neutral position, i.e. you want to mount the 
door in a different angle than standard, do the following:

a) Unlock the bottom hinge by screwing the hex screw clockwise with 
the enclosed hex key.

b) Turn the door to the desired angle (new neutral position).

c) Lock the new position by screwing the hex screw counterclockwise 
with the hex key in the bottom hinge. Note: The top hinge should always 
be kept unlocked (see previous picture).

(UK) Push the shower wall totally into the aluminium profile. The two 
screws (A) must be fixed next to the wall in the oblong holes. If neces-
sary, new holes can be drilled in the profile that is on the shower wall.

(SE) ENDAST VID BEHOV! 

Dörrens nolläge är vid leverans inställd till standardvinkel. Det är i denna 
vinkel som dörren höjs och sänks vid öppning och stängning.  

Om du vill ändra nolläget, d.v.s. montera dörren i en annan vinkel än 
standard, gör så här:

a) Lås upp det nedre gångjärnet genom att skruva insexskruven medurs 
med medföljande insexnyckel.

b) Vrid dörren till önskad vinkel (nytt nolläge). 

c) Lås vinkeln genom att skruva insexskruven moturs i det nedre 
gångjärnet med  insexnyckeln. Obs: Det övre gångjärnet ska alltid vara 
upplåst (se föregående bild.)

(SE) Tryck in duschväggen helt i aluminiumprofilen. De två skruvarna 
(A) ska skruvas in närmast väggen i de avlånga hålen. Vid behov kan 
nya hål borras i profilen som sitter fast på duschväggen.
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(UK) Adjustments
(SE) Justeringar


