
TRUCKER Uppacknings och monter ingsanvisning Alpha GSE, 

GTE, CME Mitsubishi  L200 2006+

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. Lyft

på kåpan. Justera in grovt .

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 helt  och 
hållet placering .  Den skal l  l igga an mycket lät t . 
Kåpan får ABSOLUT ej vara för långt fram ,  bak-
lämm kan då nötas av l is ten. 
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6. Justera

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

7. Kontrollera

att  det  går f r i t t  3-5mm vid baklämm. Kåpan får då 
sl ipas något i  underkant.  Justera låsbyglarna 
om luckan ej  går smidigt .

8. Montera

tv ingarna. De skruvas i  mutterstycken som löper 

i  kåpans rel ing .  OBS!! VIKTIGT!! Tving-
arna skall  endast dras måttl igt.  Ej ”bot-
tendras” men at t  kåpan si t ter  fast .

9. 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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TRUCKER Generel l t  inkoppl ingsförslag Alpha GSE, GTE, CME

Mitsubishi  L200 2006+ Automat isk Defroster.

1. Montera

Relä på förarsida. Borra upp relähålet  t i l l  6,5 mm. 
Montera i  M6 bul ten som syns t i l l  höger på tor-
pedvägg vid bromsservo.

2. Led

förgreningen som skal l  gå t i l l  kåpan längs bef int-
l iga stammar och gå ned mot rambenet.  Föl j  be-
f int l iga ledningsnät bakåt.  Sätt  fast  med buntband 
längs vägen.

3. Demontera

bakl jus och led upp kabelstammen. Borra nu et t 
ca:  20mm hål  med konborr  där bef int l igt  hål  i  ena 
plåtskikt  f inns.  Här skal l  kåpans honkontakt  föras 
igenom.

4. Koppla

nu samman RÖDA ledaren på kabelstammen med 
fordonets bromsledare på lämpl igt  sät t .  Trucker 
har funni t  GRÖN 1mm^2 ledare.  KONTROLLMÄT 
OCH KOPPLA PÅ EGEN RISK.

OBS!! !  Denna anvisning är utprovad av Trucker på enski l t  fordon och skal l 

betraktas enbart  som förslag. Er indiv iduel la instal lat ion sker på egen r isk.



5. Trä 

nu kabestammens defrostergren in i  kupén. 
Trucker har funni t  åtkomst v ia skärmen förarsida. 
Avlägsna sidomarkör,  sedan syns större gummi-
genomför ing innanför.  Borra ananrs i  torpedväg-
gen och täta. 

6. Koppla

på kåpans defroster insignal  på lämpl ig ledning 
i  t röskel  på förarsida. Trucker har hi t tat  SVART/
RÖD 2mm2 ledning som idé förs lag. KONTROLL-
MÄT OCH KOPPLA PÅ EGEN RISK.

7. Återmontera

bakl jus ef ter  sammankoppl ing med kåpa INUTI 
BAKSTOLPE ur vägen för smuts och sprut . 

Koppla på jord och +12v anslutningen på förarsi -
dans batter i .

8. Observera

att  formel l t  set t  får  endast et t  högt monterat 
bromsl jus vara inkopplat  samtidigt ,  därför bör 
bromsl juset i  baklämm frånkopplas enl igt  b i ld.   
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