
 

 

Installatie instructies 

Benodigdheden: 

• Luchtcompressor om de banden weer op te pompen 
• Schaar 
• Veiligheidsbril 

Stap 1. Roteer het wiel tot het ventiel zich op 4 of 8 uur bevindt 

Verwijder de ventieldop. 

Stap 2.Schroef het binnenventiel los  

Laat de band leeglopen door het binnenventiel open te draaien. Plaats het meegeleverde 
hulpstuk op het ventiel en draai het linksom open. 

Stap 3. Plaats de meegeleverde slang op het ventiel 

Stap 4. Plaats de slang op de flacon Ride-On 

Haal de dop van de flacon. Knip de punt van de flacon zodanig af dat de gel er goed door kan 
en de slang nog goed op de flacon past. Als u het handiger vindt, kunt u ook de fles direct 
(dus zonder slang) op het ventiel plaatsen. 

Stap 5. Knijp de juiste hoeveelheid inhoud van de flacon in de band 

Aan de hand van de calculator kunt de exacte hoeveelheid voor uw bandenmaat berekenen. 
De flacon bevat maatstreepjes om de hoeveelheid af te meten. Overschrijd de aanbevolen 
hoeveelheid niet. 

Stap 6. Spuit het ventiel schoon 

Blaas met de luchtcompressor een kleine hoeveelheid lucht in de band zodat er geen gel in het 
ventiel achterblijft. 

Stap 7. Plaats het binnenventiel terug 



Schroef het binnenventiel weer vast met het hulpstuk door het rechtsom te draaien. Draai het 
ventiel niet te strak aan. 

Stap 8. Breng de band weer op de juiste spanning 

Raadpleeg de handleiding van uw voertuig voor de aanbevolen spanning. 

Stap 9. Herhaal de stappen voor de andere band 

Deze band is nu succesvol gevuld met Ride-On. Herhaal de stappen voor uw andere band(en). 

Als alle banden behandeld zijn, is het tijd voor de laatste stap: 

Stap 10. Rijd met het voertuig zodat Ride-On zich in de banden kan verdelen  

Rijd 5 tot 10 kilometer met het voertuig zodat Ride-On zich geheel kan verspreiden over het 
loopvlak van de band. In het begin zult u waarschijnlijk een onbalans voelen, dit vermindert 
naarmate u verder rijdt. De formule heeft even tijd nodig om zich te verdelen. 

Let op: Ride-On moet bij iedere snelheid ingereden worden, in het begin zult u dus bij iedere 
snelheid een onbalans voelen. Wanneer u bijvoorbeeld met 50 km/u hebt ingereden, kunt u 
opnieuw een onbalans ervaren bij 130 km/u. Uiteindelijk merkt u niets meer van trillingen en 
heeft u een perfecte balans. De Ride-On motor formule is werkzaam tot 300 km/u.  

 


