Ett förslag på montering- och användar instruktioner för er modul
Denna fil skickas till alla våra kunder via epost, vill ni istället ha det utrskrivet och skickat till er så återkom
bara till oss via mejl eller telefon med er adress så skriver vi ut det och skickar till er. Vi har lärt oss att monteringsanvisningen behöver man ju när man skall göra monteringen och då brukar det vara lättast att ha den
via mejl så vet man var man har den. Men hör bara av er om ni vill ha den utskriven så ordnar vi det direkt!
Vår rekommendation är att ni läser igenom allt detta innan ni påbörjar er montering, så att ni har koll på hela
gången innan ni kör igång.

Rörande montering finns extremt många olika sätt att göra det hela och det finns egentligen inget rätt eller fel
så länge den sitter bra och stabilt. Man kan ju t.ex. lägga reglar under modulen och regla upp den på och dra
genom gående skruv, använda sig av spännband, använda kätting som förankras undertill, använda kätting i
lastöglor på sidan och så vidare.
Därmed finns det alltså inget sätt som är rätt eller fel men fabrikens rekommendation är att man lägger en
gummilist på bilens lämmkant (på långsidan), man popnitar sedan ett vinkeljärn längs hela modulens långsida och lägger det mot gummilisten. Vinkeljärnet sätts sedan fast i bilens chassi med en mutter på andra sidan
om möjligt och annars med en blindnitmutter om baksidan är stängd . Monteringstillbehör enligt ovan montering ingår i priset. Mörka popnitar ingår för montering i aluminiumprofilen och silvriga popnitar ingår för
montering i glasfiberväggarna (rekommendation är i aluminiumprofilen vilket är klart vanligast och enklast).
Det lättaste brukar vara att man lägger ut gummilisten först, lägger på vinkeljärnet och sedan lyfter på modulen. Vinkeljärnet läggs företrädesvis vinklat så att det kan ligga av sig själv på gummilisten vinklat neråt mot
flaket. Så att V-vinkeln är ut från bilen och inte att de öppna vinklarna är emot varandra. Sedan kan man gå
runt och kolla så att det ser snyggt ut och att man får det precis som man vill ha det! Därefter ålar man sig
in under modulen och ritar med en penna hur man vill ha vinkeljärnet. Så att man drar med pennan hela
vägen. Därefter är det bara att lyfta av modulen och popnita fast vinkeljärnet (med klister emellan). Då får
man ju vinkeljärnet precis rätt så som man vill ha det och slipper hålla på att mäta och inte vara helt säker på
att man får det helt rätt. Man kan ju lika gärna bara mäta på modulen och flaket och slippa lägga upp modulerna på lämmarna först men det är oftast svårt att få det riktigt rakt och rätt om man inte är väldigt kunnig så
därav brukar det lättaste vara att lägga på modulen och sedan rita ut. Man lägger sedan även det medföljande
limmet mellan modulen och vinkeljärnet. Därmed sitter det såväl med lim som med popnitar. Popnitarna
sätts med ungefär 10 cm mellanrum.

Likt ovan så börjar vi med ett plant flak utan några lister eller något på (se bild ovan till vänster). Därefter
lägger man ut den medföljande gummilisten längs med långssidan på bilens lämmar (se bild ovan till höger).

Olika flak ser olika ut och monteringen kan som sagt ske på flera sätt. Vinkeljärnet är anpassat efter modulens storlek men är det en böjning på flaket kan man behöva såga ur lite på vinkeljärnet. Här kan man anntingen såga rakt av eller bara såga bort nederdelen så att modulen ligger på vinkeljärnnet längs hela kanten.
Markera vart ni skall såga, kapa av och lägg på plats som det skall vara. Vinkeljärnet skall då kunna ligga av
sig självt på lämmkanten (se bilder nedan).

Såga av listen så att den passar, kontrolllägg den på lämmarna och gör likadant med nästa. När sedan båda
ligger på plats, lyft eller skjut på modulen så som ni vill ha den. Glöm inte att lägga på gummilisten för att
skydda bilen.

Gå runt modulen och kolla så att den ligger bra på bilen, använd tumstock så att allt blir rakt och fint. Använd en gummiklubba eller hammare för se till så att vinkeljärnen är precis emot lämmarna på bilen. Detta
gör man för att undvika glipor och för bästa stabilitet av monteringen.

Kryp in under modulen och dra ett streck för att markera ut exakt vart ni vill ha vinkeljärnet. Är man väldigt
tekniskt kunnig så kan man självklart mäta ut först exakt vart det skall sitta men då många bilar är vinklade
baktill så blir inte vinkeln rak. Därmed är det svårt att få vinkeljärnen helt raka och emot lämmkanten. Då
vinkeljärnen sitter helt emot lämmarna ger detta en bra stabilitet varvid vi rekommenderar att man kryper in
och ritar, lyfter av och monterar (snarare än att man försöker mäta och få det rakt). Bilden nedan visar vilken
kraftig vinkel det t.ex. är på en Volkswagen Amarok.

Därefter är det dags att montera vinkeljärnen. Detta görs genom att man lyfter av modulen och ställer den på
pallar eller liknande anordning. Man kan även ställa modulen på högkant så att den står med bakluckorna
upp i luften och nedåt marken är väggen som annars är i fram mot hytten. Använd papp under för att skydda
modulens frampart och även gärna den pallen som modulen kom på.

Håll vinkeljärnet längs med det område
ni markerade ut. Var noggranna att kolla
att vinkeljärnet hålls åt rätt håll och ligger
helt rätt såväl på bredden som på längden.
När det ligger på rätt plats borra genom
vinkeljärn och aluprofil, använd en borr
som är 5 mm. Var noga och se så ni inte
borrar upp i boxen. När första hålet är borrat, stoppa i popniten och kontrollera att
storleken är rätt.
Mörka popnitar för aluprofil och silvriga
popnitar för glasfiberväggen.

Popnitarna skall sättas med ungefär 10 cm mellanrumm, anntingen borrar ni ut alla hål först eller gör som på
bilden där vi gjorde 3 hål först, ett i var sin kant och ett i mitten.
Använd det medföljande limmet och
smeta ut längs med
hela vinkeljärnet.

Sätt fast de första 3 popnitarna
om ni bara borrade 3 hål först.
När dessa sitter fast, torka då
bort överflödigt lim. Lacknafta
kan användas försiktigt för att
plocka bort lim som kommer
upp på aluminiumprofilen. När
de första 3 popnitarna sitter och
överflödigt lim är borttorkat,
borra då upp hål för resterande
popnitar och sätt fast dessa direkt innan limmet torkar. Torka
återigen bort överflödigt lim

Lägg lim på gummilisten och tryck fast denna mot vinkeljärnets underkant. Gör samma procedur på båda
sidorna med såväl fastsättandet av vinkeljärn som gummilist.

Slutligen är det dags för fastsättning av
modulen och dess vinkeljärn i bilens
chassi. Här kan man lägga modulen
rätt på bilen och sedan borra rakt
igenom såväl vinkeljärn och lämmkant.
I detta fallet så mätte vi först ut vart
vi kunde sätta skruvarna för att fästa
bra i lämmen på bilen. Så att vi valde
ställen där hjulhus och liknande inte
sitter i vägen för skruvar. Mät även så
att skruvarna sitter i mitten av bilens
lämmkant på höjden.

Borrar man hålen innan är det senare bara att lägga på modulen och då man redan borrat i vinkeljärnet kan
man använda detta som en mall och så bara borra. I detta fallet använde vi oss av 4 muttar på var sin sida, så
vi borrade 4 hål i var sitt vinkeljärn. En på var sin sida och sedan 2 fördelat jämt i mitten, borra med storlek 8
mm. Testa innan så att borrhålet inte blir för stort eller för litet.

Lyft sedan på modulen och var försiktig så att vinkeljärnen inte skadar bilen. I detta fall var vi tre personer, en
stod på flaket och lyfte framstammen medan två lyfte i bak. I bak på bilen lade vi även ut överflödiga gummilister för lite skydd. Därefter kröp en under flaket och lyfte modulen underifrån så att vi fick den på plats.

Använd de redan borrade hålen som mall och borra genom lämmkanten. Är lämmen som i det i fallet
ovan öppen bakifrån räcker det om man använder skruvarna och muttern som ingår. Använd då en
bricka mellan skruven och vinkeljärnet och sedan låsmuttern på baksidan före muttern. Är lämmkanten stängd bakifrån används blindnitmutter.
Bilden till vänster visar monteringen av hur det ser ut i profil.
Här ser man aluminiumprofilen
längst upp och sedan vinkeljärnet
däremot. Gummilisten kommer
under och sedan skruvat med
skruv, bricka, låsmuter och blindnitmutter

Rörande eldragningen kan man sedan göra lite som man själv vill. Har man en modul med vapenfack kommer elkablarna vanligtvis ut undertill modulen under vapenfacket. Har man en vanlig modul kommer
kablarna vanligtvis ut i nederkant i vänstra profilen i bak. Anledningen till att kabeln kommer ut här är för
att on/off knappen sitter här för fläken och boxbelysningen. Strömmen kan sedan kopplas in på t.ex. bilens
positonsljus, 12 volts uttag i flaket om sådant finns, annan eldragningn om sådan finns på flaket till t.ex. en
gammal belysning i gammal kåpa, tidigare värmare för fönster eller liknande. Annars kan man även dra ut
elkabeln i fram mellan bil och hytt och koppla in direkt på batteri. Många kunder drar även kabeln in i hytten
och sedan till batteriet så att man kan ha en av och på stängningsknapp i hytten. Vissa kunder väljer även att
ha ett externt batteri under kåpan för att på ett enkelt sätt hålla koll på strömförbrukningen.
Här finns inget rätt eller fel utan det är efter smak och tycke. Kopplas + och - polern fel så att man vänt på
plus och minus polerna så kommer fläkten att blåsa in i boxarna istället för ut. Boxbelysningen kommer då
inte heller att fungera, byt då bara plats på kablarna där de är inkopplad mot bilen och fläkten blåser utåt
samtidigt som belysningen fungerar.
Mellan kåpan och flaket så blir det vanligtvis två öppningar, en i fram och en i bak. Här är tanken att man
använder en gummilist dels för att inte skrapa bilen och sedan för att man skall kunna öppna lämmarna utan
problem. Därmed så byggs modulen upp en dryg centimeter och det blir en öppning i fram och i bak, detta
är ett taktiskt val. Har man blöta saker på flaket så vill man ha luftcirkulation här så att fukten kan försvinna.
Modulen skjuts så långt fram mot bilen så fukt kommer sällan in på flaket och i bak kommer det väldigt sällan in fukt då lämmarna på bilen är såpass breda och vinklingen på bilen är gjord så att fukt rinner ifrån och
ut från bilen. Upplever man det som att det kommer in fukt på flaket under modulen är det bara att dra en
silikonrand eller liknande i fram mot hytten och täta. Vill man även täta i bak kan man dra en silikonrand på
undersidan av modulen så att det täcker öppningen när flaket är stängt.
Det bästa är att ha det öppet undertill så att fukt kan försvinna men upplever man det som ett problem är det
lätt att täta igen.
Dyker det upp några frågor eller funderingar så tveka som sagt inte att höra av er till oss! Vi hoppas att såväl
monteringen går bra som att såväl ni som era hundar kommer få väldigt mycket nytta av er modul!

