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Monteringsanvisningar BTM CLASSIC & BTM S3 

 

STEG 1 – ANSLUT BATTERIET 
Batteriet sitter under gummimattan på mopedens fotstöd.  

1. Kontrollera att tändningen är av. 

2. Öppna batteriluckan med en stjärnmejsel. 

3. Anslut först den röda kabeln till batteriets pluspol(+) 
och sedan den gröna till batteriets minuspol(-). 

 

 

STEG 2 – BACKSPEGLAR 
1. Montera fast backspeglarna. Använd blocknyckel 14. 

Notera att höger backspegel är vänstergängad och 
vänster backspegel är högergängad. 

 

STEG 3 – GUMMISKYDD 
1. De små skyddshattarna skall monteras på 

pakethållaren/vingen. 

 

STEG 4 – STARTA MOPEDEN 
Den här proceduren används första gången man startar 
mopeden, alternativt då den inte använts på flera veckor. 

1. Fyll tanken med 95 okt blyfri bensin. 

2. Vrid nyckel åt höger till tändningsläget. 

 

3. Tuta för att försäkra dig om att du kopplat in batteriet 
korrekt. 

4. Håll vänster bromshandtag intryck och kontrollera att 
bromsljuset lyser. 

5. Kontrollera att mopeden står på centralstödet och att 
sidostödet är uppfällt. 

6. Kicka 2-3ggr. 

7. Håll vänster handtag intryckt. 

8. Tryck på startknappen och håll den intryckt i ca 5-10 
sekunder utan att ge gas. 

 

9. Släpp startknappen och rulla gashandtaget snabbt till 
maxgas 2-3 ggr. 

 
Steg 7-9 kan behöva upprepas flera gånger innan 
motorn startar. Eventuellt kan man ge lite gas vid steg 
8.  
Om mopeden inte startat efter 5-6 upprepningar finns 
en risk att motorn fått för mycket bensin och blivit sur. 
Låt den vila 20-30min och börja sedan om från steg 7. 
 
10. När motorn startat låt den gå varm ett par minuter på 

tomgång innan du börjar köra. 

11. Stäng av motorn genom att vrida på 
tändningsnyckeln. 

 

VIKTIGT! 
Batteriet är fulladdat när du får mopeden levererad till dig. 
Om inte mopeden kommer att användas direkt är det 
viktigt att underhållsladda batteriet för att det skall hålla sin 
kapacitet och livslängd. 

Samma gäller om mopeden tex vinterförvaras eller av 
annan anledning inte brukas under en period på över 3-4 
veckor. Då bör batteriet demonteras från mopeden och 
underhållsladdas med en laddare avsedd för MC-batterier. 

 

SUPPORT 
Om du har några frågor angående monteringen maila till: 
support@asiamotor.se. Skriv ”Montering” i ämnesraden. 

  


