
Monteringsanvisning Moped GT-Max 

Packa upp mopeden ur lådan och öppna 

sadeln. Ta ur alla lösa delar. Då ska det se ut så 

här

Börja med att packa upp batteriet ur lådan. 

Dra bort den röda tejpen på batteriet. 

Ta den vita behållaren med vätska, ta bort det 

svarta locket från den. Vänd upp och der på 

den vita behållaren och tryck den mot 

batteriet. Nu ska vätskan rinna ner i batteriet. 

För att det ska gå fortare kan du sticka hål upp 

till på vardera vit behållare. Se bilder 

 

 

 

 

Det svarta gummi locket som satt på den vita 

behållaren sätter du nu på batteriet så att 

vätskan inte kan rinna ur.

Batteriet är nu klart för att monteras på plats. 

Där man har fötterna ska batteriet monteras 

under en svart lucka skruva upp den 2 skruvar

Montera batteriet RÖD kabel till + och SVART 

till – Detta är viktigt så inte mopeden blir 

kortsluten. 

 När du monterat batteriet på plats kan du 

skruva igen den svarta luckan. 

 

 

 

 



Monteringsanvisning Moped GT-Max 

Montering av styret sker med en skruv och 

mutter.. 

För ner styret i röret som går ner till 

framgaffeln. 

 
dra åt skruv samt mutter riktigt hårt så inte 

styret glappar. 

Det kan vara lite pillrigt att komma in med 

verktygen men det går. Nu har du monterat 

färdigt styret. 

 

 

 

Nu monterar vi bakre bulten i stötdämparen. 

När du monterar det här kan det vara bra att 

vara 2 personer då mopeden behöver lyftas 

baktill för att sedan montera i den guldfärgade 

skruven i nedre fästet av stötdämparen. 

Dra även åt denna bult hårt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monteringsanvisning Moped GT-Max 

Montering av framhjul. Lika som vid tidigare 

kan det vara bra att vara 2 personer. Lyft bort 

mopeden från wellpappkartongen. Se till att 

hålla tyngd baktill så framänden kommer upp. 

 
Ta bort bulten och mutter. Plocka fram det 

främre hjulet. Sätt i distansen vid skivbromsen

Ta bort mellanlägget ur bromsoket, nu får 

ingen röra bromshandtagen uppe vid styret.

 

På vänster sida sett framifrån ska 

hastighetsgivaren sitta som distans. Denna 

måste monteras så den följer med hjulet se 

klackarna i den samt i hjulet så de hamnar 

rätt.

Nu ska du montera dit själva hjulet. 

Bromsskivan ska in mellan beläggen i oket. Se 

till att givaren till hastighetsmätaren hamnar 

rätt se bild

För nu igenom bulten och dra åt hårt med 

muttern på plats.

 

 

 

 



Monteringsanvisning Moped GT-Max 

Monteringen forsätter med stänkskärmen 

fram. Fyra skruvar används här

Ibland kan man behöva böja till blecken så att  

skärmen passar.

 

Kontrollera lufttrycket i däcket max 2 Bar så 

det inte tar i skärmen. 

Montering av lyskåpa. Plocka fram alla 

småskruvar och klipps. Montera dit klippsen 

ner till på lyskåpan.

 

 Innan du sätter dit hela kåpan är det viktigt 

att du kopplar in kontakten till själva lampan

 

Nu kan du montera dit hela kåpan, det är bra 

att vara två personer då en kan hålla och den 

andra skruva. Se till att passa in kåpan på ena 

sidan först och skruva åt de skruvarna. Det är 

viktigt att ha rätt skruvmejsel så den inte 

kuggar över. Dra lagom hårt så ni får en fin 

passform. Dra inte för hårt så plasten går 

sönder.

 

 

 

 

 



Monteringsanvisning Moped GT-Max 

Nu återstår montering av backspeglar och 

pakethållare. Pakethållaren ska sitta med fyra 

insexsskruvar. Tänk på att montera dem för 

hand först gänga bara i lite så du får i alla 

skruvar sen kan du korsdra dem så 

pakethållaren inte blir sned.

 

Monteringen av backspeglar är enkel du 

skruvar bara i dem som en vanlig skruv se till 

att sätta rätt spegel på rätt sida.

 

Ta bort all skyddsplast på mopeden b.la på 

lysen. Använd en rakbladskniv

 

Dags att starta din moped. Se till att mopeden 

är tankad. Bakom sadeln gör du det, använd 

samma nyckel som till tändningen. 

Om det är en 2-taktare se till att det finns  

2-takts olja i mopedens oljebehållare  

 

Tänk på att mopeden är svårstartad första 

gången. Du bör kicka den flera ggr. Sedan köra 

på elstarten. 

Tack för ditt köp av en Vento GT-Max. Vid 

övriga frågor kontakta vår support. 

support@superbilligt.se 

Service enligt bifogat servicehäfte ska utföras 

på auktoriserad moped eller MC-verkstad för 

att garantin mot fabrikationsfel ska gälla i 1 år.  

www.superbilligt.se 


