
 
 
 
Handleiding; Voor het ontwarren van uw Fairybell.  
 
Om uw Fairybell te ontwarren kunt u de Fairybell het beste helemaal plat uitleggen op de grond. 
 
MAAK in principe NOOIT de licht-snoertjes los van de banden! 
 
Stap 1; U begint met de tophaak van de Fairybell te bevestigen aan een vast punt. 
Vervolgens de zwarte banden met de lampjes in een rechte lijn vanaf de haak op de grond uitleggen. 
 
Stap 2; Pak de twee banden bij de tophaak waar de witte drukkers op zitten die u bij het opbouwen 
van de Fairybell gebruikt om de Fairybell rond te krijgen. Deze twee banden zijn de buitenste banden 
waar slechts aan 1 zijde lichtsnoertjes zitten, probeer deze bijvoorkeur met 2 personen voorzichtig 
zowel links als rechts gelijktijdig naar buiten te trekken zodat uw Fairybell in een waaier plat op de 
grond komt te liggen. 
 
Stap 3; Werk nu van af de top naar de onderzijde, telkens de buitenste 2 zwarte banden naar links en 
rechts uitspreidend. 
 
Stap 4; Wanneer er draden of banden aan elkaar zitten kunt u deze los krijgen door er goed aan te 
schudden, de banden of licht-snoertjes zullen dan zelf los komen. 
 
TIP; Zorg dat u na het gebruik van de Fairybell bij het afbreken alle banden op 1 stok schuif van de 
kleinste ring. Deze stok blijft in de Fairybell bij het terug leggen van de Fairybell in de doos. Als u uw 
Fairybell terug legt in de doos. Begin met de onderkant van de Fairybell in zigzag in de doos te laten 
zakken zodat de tophaak boven in de doos komt te liggen.  
Bij de volgende keer dat u de Fairybell hijst kunt u de Fairybell met de aanwezige stok in de Fairybell 
tot een werkbare hoogte hijsen om met de overige stokken uit de doos een ring rond de mast te 
kunnen maken. Daarna kunt u de banden over de ring verschuiven tot dat u de Fairybell rond de 
mast heeft. En de Fairybell sluiten met de witte drukknoppen. 
 
HERHAAL DEZE HANDELING “Alle keren dat u de Fairybell gebruikt” DIT ZORGT VOOR VEEL GEMAK. 
 
Als u uw Fairybell terug legt in de doos. Begin met de onderkant van de Fairybell in zigzag in de doos 
te laten zakken zodat de tophaak boven in de doos komt te liggen.  
 
 


