
PREMIUM
KLINI ZA ŠOTOR, 20 KOSOV

1. Šotorsko vrvico speljite skozi 
luknjo v klinu za šotor tako, kot je 
prikazano zgoraj in jo zavarujte.

2. Razvlecite šotorsko vrvico in klin 
za šotor, kolikor je treba.

3. Pod kotom namestite klin za šotor 
na zemljo. Uporabite leseno kladivo 
(ni priloženo) in zabijte klin za šotor 
v zemljo.

5. Postopek ponovite za vse druge 
uporabljene kline za šotor.

Po uporabi izvlecite kline za šotor s 
priloženim pripomočkom za izvlečenje 
klinov. Pripomoček za izvlečenje 
šotorskih klinov zataknite pod 
plastično ustavljalo.

4. Namestite šotorske vrvi in jih 
zategnite na želeno napetost.

  Idealni za trdo zemljo

  Potrebno orodje (ni priloženo): 
Leseno kladivo
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1. Naredite zanko z vrvico za šotor in vanjo speljite klin za šotor ALI ovijte 
vrvico za šotor okrog klina za šotor.

2. Na želenem položaju potisnite klin 
za šotor v zemljo pod kotom, ki 
gleda STRAN od šotora.

4. Za odstranitev klina iz zemlje 
uporabite priloženi vijačnik z 
adapterjem za šestrobo glavo 
13 mm in nastavite vijačnik na 
vzvratno delovanje.

3. Klin za šotor lahko vstavite v zemljo 
s ključem za vijake (ni priložen) ali 
vijačnikom s priloženim adapterjem 
za šestrobo glavo 13 mm.

PRIPOMOČEK ZA 
ZABIJANJE KLINOV  
KLINI ZA ŠOTOR, 20 KOSOV

  Idealni za srednjetrdo in trdo 
zemljo

  Potrebno orodje (ni priloženo): 
Vijačnik ali ključ za vijake
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