
TRUCKER Uppacknings och monter ingsanvisning Alpha GSE, 

AXS, CME Nissan Navara D40 2006+
20110927

0. KOLLA KÅPAN!!!!

Leta lackskador FÖRE ni tar kåpan ur 
emballaget.  Plombering sker på Trucker då 
två oberoende inspektörer kol lat  kåpan ef ter  lack-
er ing och poler ing.  Bryter ni  bryter plombering-
en, betyder det att  ni  godkänner kåpans skick 
för att   därefter påbörja montaget. PLOMBERAD

0b. Läs denna anvisning.

Det är lätt  att  montera en Alpha kåpa.

Det är tyvärr l ika lätt  att  missa någon viktig punkt som kan skada både kåpan och fordonet.

Ge slutkund medföljande skötselanvisning.

1. Demontera

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

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.

3. Montera

tät l is t .  Sätt  tät l is ten på kåpan  ej på bilen . 
Gummil isten skal l  s i t ta 3-5 mm 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. 
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4. Demontera temporärt

takrai ls om sådana f innes. 

5. Täta

spal ten som f inns mel lan f lakets f ramstam och 
sidor f ramti l l .  Detta är inget krav men et t  bra t ips om man vi l l 

undvika r isk för  läckage. Vatten kan söka sig nedför f ramstam på 

kåpa och r inna in här annars. . . . 

6. Skär bort

dekor l is ten f ramti l l  v id hörnen ca: 50 mm .  Detta 
är bra för  at t  få maximal f r igång mot hyt t  och för 
at t  få kåpan bakåt om behövs vid juster ing.  

7.  Lyft

på kåpan och hål l  kol l  på kabelstammen. Justera 
in grovt  

8. Justera

kåpan i  längsled. Bakre tätl isten styr helt  och 
hållet placering .  Den skal l  l igga an mycket lät t . 
Kåpan får ABSOLUT ej vara för långt fram ,  bak-
läm kan då nötas av l is ten. 
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9. Justera

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

10. 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 place-
ras per s ida 1.  Längst f ram, 2.  Längst bak, 3.  Mit t 
emel lan 1 och 2.

11. Mer om tvingar. . .

tv ingarna kan användas i  två k lämhöjder genom 
att  f ly t ta mutterstycket.  Kolla noga att  tvingen 
inte bottnar i  bulten när ni  drar dem. Flytta isf . 
mutterstycket enligt bi lderna.. . .

12. Kontrollera

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

13. 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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Generel l t  inkoppl ingsförslag Alpha GSE, CME, AXS

Nissan Navara D40 2006+

1. Montera

re läet i  bef int l ig skruv upt i l l  på torpedvägg pas-
sagerarsida enl igt  b i ld.

2. Led

ned kontaktstycket som ansluts t i l l  kåpan från 
ovan vid batter iet .

3. Trä

kabestammen bakåt längs rambenet.  Koppla ihop 
och bunta fast  på ovansida ram ur vägen för 
sprut .

4. Montera

buntband och klamra kabelstammen längs bef int-
l iga elstammen.

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. Denna anvisning är för automatisk 
defroster ihop med fordonets bakde-
froster.



7. Korsa

mittkonsol len med bromsledaren. Använd drag-
tråd som på bi lden. Skarva kabeln då det krävs 
yt ter l igare längd.

8. Modif iera

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

9. Koppla

på kåpans röda bromsledare v id kontakdonen t i l l 
bromskontakten. Trucker har hi t tat  GUL 1mm2 
ledning på fordon. KONTROLLMÄT OCH KOPP-
LA PÅ EGEN RISK. Använd lämpligt elmaterial 
för inkoppling.
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5.  För

in grenen av kabelstammen som skal l  in i  kupén 
genom den bef int l iga genomför ingen på lämpl igt 
sät t .  Grön/brun och röd ledare skal l  föras igenom. 
Demontera bränslefi l ter för att  underlätta.

6. Koppla

 på defrostersignalens grön/röda ledare i  pas-
segerarsidans tröskel .  Trucker har hi t tat  SVART 
2,5mm2 ledning i  fordon. KONTROLLMÄT OCH 
KOPPLA PÅ EGEN RISK. Använd lämpligt elma-
terial  för inkoppling.



13. Funktionstesta

noggrannt.  1.  Bromsl jus,  2.  Defoster (mät bak-
t i l l  med mult imeter samtidigt  som bi lens defros-
ter s lås av och t i l l )  3.  Inter iörbelysning bak med 
strömstäl lare och dörrbrytare.

11. Anslut

jord.  Vi  föreslår batter ipolen.

10. Anslut

Pluspol .  KONTROLLMÄT OCH KOPPLA PÅ 
EGEN RISK. Använd lämpligt elmaterial  för in-
koppling.
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