
Montering av ledd bak (Høyre og venstre side) 

Du har fått 4 ledstriper (D modeller) eller  

6 led striper for ikke D modeller. Bilde 1 

Frunk: to lange (50-60cm kabel) er for Frunk ikke D biler  

Se egen guide for montering.  

 4 Ledstriper med 20-30cm kabel (Gjelder alle biler) 

2stk med borrelås (bakerst)  

2stk med rød 3M tape (monteres under hattehylle) 

Montering ledstriper under hattehylle 

1. Se bilde 2, led bør monteres med kabel fremover mot bakseter,  

dette er for å skjule mest mulig av kabelen. (Pen innstalasjon) 

2. Gjør rendt der du skal feste ledlyset for fett, jeg bruker en tørr ren 

fille, eller med litt varmt vann om jeg har god tid (men må da ven-

te til det tørker)  

3. Jeg pleier å plassere den slik at overgang led/kabel går litt forran 

senken i hattehylla, slik at det ikke blir for mye knekk på kabelen 

når den vippes bak plast dekselet. (Mye vinkel inn kan gi knekk i 

overgangen til ledlyset siden krympehylsen er stiv og ledlysene 

kan være myke og vrir seg. 

Det er og lit tape på selve overgangen slik at denne kan settes god 

fast.  

4. Fest ledden slik du ønsker å ha den (beint osv) og press den godt 

opp mot hattehyllen trenger. 3M tapen setter seg godt inn i porer 

osv og gir god vedheft dersom den får litt press.  

Bilde 2.  Bilde 1  



5. Dytt kabel mellom teppet og  

deksel som vist på bildet. 

Blir ca 1-1.5cm av kabelen som  

viser, det som viser på bildet blir 

og vippet på innsiden.  

Husk å ikke legge kontant på innsiden før du har plugget den til  

kabel og da passer det ganske bra der det er plass til pluggen.  

 

Montering ledstriper med borrelås 

i teppekant.  

1. Bakre ledd fester jeg i den tynne 

teppekanten mellom det store luf-

tehullet og deksel til bagasjeluke.  

Dette bildet har jeg montert det 

motsatt av det jeg har begynt med 

nå, men her kan en prøve litt selv, 

er borrelås så har mange forsøk, 

men borrelåsen er ganske kraftig så teppet får litt lange hår om en 

tar det mange ganger av og på.  

2. Plugg til leddene og vipp kabel mellom teppet og plast kant 

Grunnen til at jeg anbefaler å legge tilkomst kabel ut mellom teppet 

og deksel, siden hele kabelen kan skjules i dette rommet. 

3. Noen tepper har bøy i den tynne fliken slik som vist på bildet under.  

Ledder montert og bilde tatt med blitz for å se kon-

turene av leddstripene. (Her har jeg ikke 

skjult kabel i luftehullet.  

Bilde 4  

Bilde 3 

Bilde 6  Bilde 5 



Montering av kabel venstre side.   

(Posen Merket Trunk Left) 

1. Ta av lokket til ladeledningene inni ”hullet” 

på venstre side i Trunk. (Dette er et teppe-

lokk som bare er satt inn med to flapper.   

2. Ta ut kabelen som er tapet fast med hvit ta-

pe, på venstre side litt oppe i dette hullet se 

rød pil.  

3. Ta bort tapen og trekk kabelen opp i det 

store hullet i toppen av teppet. (Se bilde) 

4. Trekk den så ut mellom teppet og kant der-

som ikke tepet er for tight. (Se pil) 

5. Ta kabel ut av posen og koble den til ledd ly-

sene som du har hengt opp og vipp kabel 

mellom plas deksel og teppekant, er grei 

plass, men noen plasser må en lirke den litt 

inn for at den ikke skal komme ut.  

6. Koble enden til bil ledning som vist på bilde.  

Denne passer bare en vei, men pass på at 

den den ligger i bunn og glir pent på plass 

uten alt for mye kraft og uten at innvendig 

plugger blir bøyd.  

Vipp så hele pluggen bak teppekanten.  

Bilde 2  
Bilde 1  

Bilde 4  

Bilde 3  

Bilde 5 



Høyre side montering av kabel.  

(Posen Merket Trunk Right) 

1. Du trenger en torq, stk 20. 

2. Løsne torq skruen til hattehylle festet.  

3. Trekk forsiktig ut i bak kant til du kommer til 

den blå pluggen til bak dekselet. 

4. Ikke trekk for hardt slik at den løsner fra 

baktrekket slik bilde 7 viser.  

(Drar en for hardt så kommer hele festet og de 

tre små festene mot takfestet knekker kjapt av.  

5. Løsne det blå plast klipset, ved å snike hånd på 

baksiden mellom teppet og dekselet og trekk 

forsiktig ut.  

6. Det er to plast plugger på nedre deksel.  

7. Dekselet trekkes forsiktig ut til den nedre også  

løsner fra karosseriet. (Bilde 9) 

Ikke trekk så hardt at den knekker ut i nedre 

kant, siden den sitter i en hekte i bunn.  

8. Ta ut lokket til rommet i bunn av Trunk. 

9. Trykk så ned side dekselet til 

det kommer ut av hekten, 

det kan være nødvendig at 

en også trekker bakre deksel 

litt ut for å få dette til som 

bilde 10 viser.  

Bildet 11 viser løst deksel og 

en kan legge det til sides.  

Bilde 6  Bilde 7 

Bilde 8  

Bilde 9  

Bilde 10  

Bilde 11  



Bilde 12 

Bilde 14 

Bilde 13  

10. Tilkoblings kabel ligger rett bak teppet 

som Bilde 12 viser, (ikke nødvendig å 

trekke teppet så langt ut, gjør det bare 

vanskelig å få det på plass igjen.)  

Lirker det normalt ut 3-4 cm og plug-

ger til kabel. 

11. Er ledder allerede montert, kan kabel 

kobles, men lettest å putte kabel mel-

lom deksel og teppet etter deksel er 

montert. :-) (pleier ofte å bare legge 

kabel bak teppet og ut i luftehullet i 

toppen av teppet, flytter den ut mel-

lom teppe og deksel etterpå) 

12. Monter deksel tilbake på plass i mot-

satt rekefølge. 

13. Pass på at du får nedre høyre deksel 

oppå gummi listen som vist i Bilde 14 

og ja den må ned og så inn mot bakre 

deksel slik at den kommer inn i leppen 

som låser den i nedkant. (Bilde 10,11) 

Fort at den går kant i kant med baga-

sje list og da får en den ikke poppet 

på plass.  

14. Nedre høyre deksel må en passe å line 

opp to blå plast pluggene mot sine re-

presentative hull før den presses på 

plass.  Hører et lite knepp. 

15. Hattehylle festet presses inn og Torks skruen skurs på plass. 

VIKTIG: Dersom det er glipe til taktrekket, presses dette forsiktig på 

plass, dersom det ikke går ta deksel ut og sjekk om de tre små klipsene 

er skadet eller bøyd, hender de bøyer seg om de ikke treffer hullene si-

ne.  


