
TRUCKER Uppacknings- och monter ingsanvisning Alpha 
GSX,CMX 

Mercedes X-klass2017+

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.

Lyft

på kåpan. Justera in grovt . 

OBS! Det f inns en gl ipa f ramti l l  mel lan f ramstam 
och sidolämmar som med fördel  kan tätas före 
kåpmontage.

Demontera

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

Montera

tät l is t .  Sätt  tät l is ten på kåpan.  Gummil isten 
skal l  s i t ta jäms med kurvan på bakhörnets bör jan 
samt jäms med inre rel ingen.
Främre tät l is t  ska föl ja hela f ramstammen under. 
OBS! Det förekommer at t  l is ten redan är monte-
rad.

Montera 

baklämsskyddsadaptern.  Se t i l l  at t  den hamnar 
bakom f lak inklädnaden.
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OBS!! VIKTIGT!! 
Dras tvingarna för hårt så kommer kåpans re-
l ing att  böjas (deformeras) och kåpans sido-
luckor kommer inte låsa som dom ska.
Drar man åt al ldeles för hårt så FÖRSTÖR man 
kåpan!

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 som 
si t ter  monterad komprimerats något.  Tvingarna 
placeras per s ida 1.  Längst f ram, 2.  Längst bak, 
3.  Mit t  emel lan 1 och 2.

Drag åt tvingarna något.

Det är lät t  at t  ledas t i l l  at t  dra för  hårt .  Tving-
arna ska endast dras åt  så at t  l is ten komprimeras 
något,  var EXTRA  observant och hål l  kol l  så at t 
INTE  kåpans rel ing böjs in /  deformeras.
 

Justera 

kåpan i  längsles.  Framti l l  skal l  kåpan vara jäms 
med f lakets f ramstam som på bi lderna. 

OBS kontrol lera så at t  det  är  t i l l räckl ig f r igång 
mel lan hyt t  och kåpa samt at t  tätningsl isten l ig-
ger mot samtl iga lackade ytor.  Detta då f lakets 
längd/sidoplacer ing kan var iera,  om så är fa l let 
så måste f laket f ly t tas bakåt så inte kåpan l igger 
emot hyt ten.   

Justera

så at t  bakluckan kommer i  l in je med kåpans hörn, 
samt at t  den låser och stänger ordent l igt . 
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TRUCKER

Kontrollera

att  kåpans hörn går f r i t t  v id bakläm.
Justera låsbyglarna om luckan ej  går smidigt . 

Luckan får ABSOLUT EJ GÅ TRÖGT ELLER 
FORCERAS!

Led

ned kontaktstycket som ansluts t i l l  kåpan från 
ovan bakom slangarna. Led snyggt ned mot ram-
benet.

OBS!! !  Denna anvisning är utprovad av Trucker på enski l t  fordon.
Er indiv iduel la instal lat ion sker på egen r isk.

Montera relä

på torpedväggen använd bef int l igt  bul t .  Relä fäs-
tet  kan behövas borras upp.

Montera

buntband och klamra kabelstammen ut  med förar-
s idans ramben.

Demontera

förarsidans stopplykta.

Drag nu kabelstamen längs bef int l iga elstammar 
upp t i l l  vänstra bakl juset.
Led vidare kabelstam bak ut  ef ter  ramben t i l l  vän-
ster bakl jus.
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Uppacknings- och monter ingsanvisning Alpha 
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Renault  Alaskan 2017+



Sida 4 (5)

Sammankoppla
på lämpl igt  sät t  ( lödning föreslås) kåpstammens 
Gula ledare med fordonets bromsledning. Vid 
dokumentat ionst i l l fä l le var detta en,Gul1mm^2 
ledare.

OBS! Kontrollmät och koppla in på egen risk!

För

central lås kablarna från kabelstammen som skal l 
in i  kupén genom den bef int l iga genomför ingen 
på lämpl igt  sät t .

Trä

igenom kabelstammen från bakl juset upp igenom 
f laksidan och koppla ihop. 

Tryck in kabelstyckerna i  kåpan och sätt  över 
gummitätningen.

Demontera

förarens instegsplast  så at t  du kommer åt  kabel-
sammen.

Koppla central lås

på lämpl igt  sät t  ( lödning föreslås) kåpans gröna 
respekt ive blåa ledare.

Vid dokumentat ionst i l l fä l le var det kåpans  blåa 
t i l l  0,75mm^2  gul  samt kåpans gröna t i l l 
0,75mm^2  l jusgrön .

OBS! Kontrollera funktion innan lödning och 
koppla in på egen risk!



Funktionstesta
noggrant.  1.  Bromsl jus,  2.  Defroster (mät bak-
t i l l  med mult imeter samtidigt  som bi lens defros-
ter s lås av och på) 3.  Inter iörbelysning bak med 
strömstäl lare och dörrbrytare.  4. Kontrol lera 
kåpans al la lås,  c lås samt luckor och justera v id 
behov. 5.  Fyl l  i  kåpans skötselråd, informera kun-
den och lägg skötsel  anvisningen ihop med bi lens 
dokument.

Montera

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

Koppla defroster

på lämpl igt  sät t  ( lödning föreslås) kåpans grön/
turkosa ledare defrostermatningen. Vid dokumen-
tat ionst i l l fä l le var detta en röd 1,25mm^2 ledare. 
OBS! Kontrollmät och koppla in på egen risk!
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Led

defroster kabeln längs torpedvägen och klamra 
fast  den på bef int l iga elhärva tvärs över t i l l  pas-
sagerarsidan. Öppna säkr ingsdosan.


