
TRUCKER Uppacknings och monter ingsanvisning Alpha GSE, 

CME Ford Ranger 2012+

2. Lägg

kåpan på taket el ler  stäl l  den upprät t  på f ram-
stammen på mjukt ej  repande  mater ia l  tex.  cel l -
p last .  Tag bort  t ransport  stålv inklarna.

4. Demontera lastgaller och lyft

på kåpan. Hål l  kol l  på kabelstammen. Justera in 
grovt .  OBS! Det f inns en glipa framtil l  mellan framstam och 

sidolämmar som med fördel kan tätas före kåpmontage. 

1. Demontera

kåpan ur embal leget.  Tag bort stålstagen 
innan kåpan lyf ts ur annars är det mycket stor 
r isk att  kåpan skadas.

3. Montera

tät l is t .  Sätt  tät l is ten på kåpan  ej på bilen . 
Gummil isten skal l  s i t ta 3-5mm från yt terkantens 
radie på sidorna. Det skal l  monteras en extral ist 
innanför i  syf te at t  täcka vassa ni tar  etc.  Sväng 
runt hörnet genom att  k l ippa ” tår tb i tar” .  Foamlis-
ten skal l  s i t ta f ram. 

5. Justera

kåpan i  längsled. Bakre tätl isten styr placering . 
Den skal l  l igga an lät t .  Aluminiuml isten får ABSO-
LUT ej kunna slå i  lacken ,  baklämm kan då nö-
tas av l is ten. Framti l l  skal l  kåpan vara jäms med 
framstammen som i  b i lderna. Då f lakets längd/
sido placer ing kan var iera,  så måste f laket even-
tuel l t  justeras så inte kåpan l igger emot hyt ten
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6. Justera

kåpan i  s id led.  Korrekt  hörn syns i  b i ld. 

9. Kontrollera

att  det  går f r i t t  v id baklämm. Justera låsbyglarna 
om luckan ej  går smidigt .  Luckan får ABSOLUT EJ 
GÅ TRÖGT ELLER FORCERAS!

7. Montera

tv ingarna. De skruvas i  mutterstycken som löper i 

kåpans rel ing .  OBS!! VIKTIGT!! Se t i l l  att 
tvingarna ej  ”bottnar i  mutterstycket. 
Kåpan si t ter  fast  när den inre tätningsl isten ni 
k l is t rade komprimerats något.  Tvingarna placeras 
per s ida 1.  Längst f ram, 2.  Längst bak, 3.  Mit t 
emel lan 1 och 2.

10. Montera

Klartejpen så at t  den st icker något l i tet  nedanför 
tät l is ten på baklämm. Kontrol lera sedan hela kå-
pans funkt ion.

KLArT!   
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8.  Mer om tvingar. . .

Distansblock medföl jer  t i l l  tv ingarna. Det är läp-
l igt  at t  ha et t  d istansblock i  de f lesta fa l l .  Använd 
de längre skruvarna då distansblock används.
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Version B. Kåpans kabelstam ansluts invän-
digt vänster bak.

Version A. Kåpans kabelstam ansluts utvän-
digt vänster fram.

Generel l t  inkoppl ingsförslag Alpha GSE, CME

Ford Ranger 2012+

1. Modif iera först

medlevererad kabelstam genom att  dra ut  röda 
ledaren i  s in helhet ca:  50 f rån kontaktstycket t i l l 
kåpan. Version B ej  modifiering.

4. Led

ned kontaktstycket som ansluts t i l l  kåpan från 
ovan bakom säkr ingsdosan. Led snyggt ned mot 
rambenet.

OBS!! !  Denna anvisning är utprovad av Trucker på enski l t  fordon. Er indiv i -

duel la instal lat ion sker på egen r isk.

2. Modif iera sedan

vidare kåpans kabelstam. Kl ipp av anslutningen 
för defrosterkontakten. Tvinna ihop de två gröna 
ledarna och förbind med skarvdon. Svart  kabel 
används ej .  Version B ej  modifiering.

3. Montera relä

precis bakom ABS modulen på torpedvägg. Be-
f int l ig M6 pinnbul t  används. Borra upp reläfäste 
t i l l  6,5mm och komplet tera med egen M6 mutter 
och br icka.



9. Sammankoppla

på lämpl igt  sät t  ( lödning föreslås) kåpstammens 
röda ledare med fordonets bromsledning. v id do-
kumentat ionst i l l fä l le var detta en grön 1mm^2 le-
dare.  OBS! Kontrollmät och koppla in på egen 
risk!
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6.  Placera

Version A: Placera kontaktstycket t i l l  kåpan på 
lämpl igt  stäl le som kabelstammens längd medger. 

Version B: ledvidare kabelstam bak utefter 
ramben t i l l  vänster bakljus. 

7. Demontera

förarsidans stopplykta.

Version A: Drag nu röda ledaren ensamt längs be-
f int l iga elstammar upp genom botten på plåt . 

Version B: Drag nu kabelstamen längs befint-
l iga elstammar upp genom botten på plåt.

Version B: ledvidare kabelstam bak utefter 
ramben t i l l  vänster bakljus. 

5. Montera

buntband och klamra kabelstammen utmed förar-
s idans ramben. OBS! Klamra ej  fast röda leda-
ren, den skall  gå bakåt mot stopplyktan från 
kåpan.

8. Koppla samman innanför bromsljus

Version A: Hoppa över denna punkt

Verions B: Borra ett  hål vänster bak bakom 
bedliner,  trä igenom kabelstammen från kåpan 
och koppla ihop. 



14. Funktionstesta

noggrannt.  1.  Bromsl jus ( fungerar endast med i 
tänd läge 2),  2.  Defoster manöver ihop med for-
dons bakrutedefroster (skal l  endast fungera med 
motor igång) 3.  Inter iörbelysning bak med ström-
stäl lare och dörrbrytare.  4.  Kontrol lera luckornas 
lås funkt ion och justera v id behov.

12. Montera

nu kåpans 12v matning (röd ledare med r ingka-
belsko) på pluspolen på batter ipolens extraurtag.

13. Montera

svarta r ingkabelskon t i l lsammans med fordonets 
jordledare bredvis säkr ingscentral  på innerskärm.  

11. Koppla

på lämpl igt  sät t  ( lödning föreslås) kåpans grön/
röda ledare med säkr ingshål lare på defroster-
matningen. Vid dokumentat ionst i l l fä l le var detta 
en l i la/orange 2mm^2 ledare i  bakkant mot ABS 
modulen. Led ut  ledaren på lämpl igt  sät t  och 
återmontera.  OBS! Kontrollmät och koppla in 
på egen risk!

10. Lokalisera

nu defrostersignalen i  fordonets säkr ingscentral . 
Tag av täcklock och lossa sedan sex cl ips längs 
kanten så lyf ts hela bottenplat tan upp och under-
s ida bl i r  åtkoml ig.  OBS! Fordonets bakrutede-
froster slås endast t i l l  med motor igång.




