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Monteringssats 
TD 600 - CTLD 
TX 600 - CTT 

 

 
 
 
OBS! På bilar med plastbalja måste, för att den främre kanten på kåpan skall få plats framför 
lastförskjutningsskyddet, baljan kapas i framkant. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kon-     
trollera monteringssatsen. Monteringssatsen består av: 
1 st.    Låsklack vänster     
1 st.    Låsklack höger  
1 st.    Hängsäkring  
2 st.    Reflex röd  
2 st.    Varningsdekal Gasdämpare                   
6 st.    Fastsättningsklamma  
1 st.    Skyddstejp 1.6m till bakläm 
På kåpans insida hänger 2 st. nycklar samt vred till insidan av 
handtaget. 
OBS! I vissa fall kan det vara nödvändigt att flytta flaklådan på 
chassit. 

Placera kåpan på plats på 
bilen och dra den bakåt så 
att den inte skaver mot 
bakkanten på hytten 

Montera fast kåpan mot flakkanten 
med fastsättningsbeslagen enl. 
bilden. På vissa bilmodeller kan det 
vara nödvändigt att såga eller slipa ur 
i flakinklädnaden för att beslagen 
skall kunna greppa under flakkanten. 
 

Att beakta vid separat levererad 
gummilist: 
Montera (tryck) fast tätningslisten för 
bakluckan enl. bilden. OBS! Listen 
måste sluta horisontellt mot 
kåpkanten vid "A" 
 
 

Montera låsklackar på höger (märkt 
R) respektive vänster (märkt L) sida. 
Stäng luckan och justera in 
låsklackarnas läge. 
 

A Rengör bakluckan och applicera 
skyddstejpen där gummilisten från 
bakluckan ligger an.  



       
Monteringsanvisning CARRYBOY för Toyota Hilux D-Cab/X-Cab          2/2 
 

Toyota_Hilux_DC_XC  2001-04-25 10:12 

Monteringssats 
TD 600 - CTLD 
TX 600 - CTT 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Applicera den självhäftande 
varningsdekalen på 
gasdämparen 

Montera vredet på insidan av 
låshandtaget. Placera de tre 
planbrickorna av plast mellan 
kupolmuttern och beslaget 

På insidan på höger sida 
kommer kabelhärvan till högt 
bromsljus och innerbelysningen 
fram. Denna  skall kopplas in 
enl. generalagentens och 
kundens önskemål.. 
Kabelmärkning: 
Blå=bromsljus 
Vit=innerbelysning 
Svart=Jord 

I monteringssatsen ingår 
dessutom två röda reflexer som 
är avsedda att placeras i 
recessen på framkant på taket 
men eftersom det i Sverige inte 
är tillåtet med röda reflexer 
synliga framåt skall dessa inte 
monteras på kåpan. 


