
Návod na rozbalení pilového pásu

VaroVáNí: Při maniPulaci s Pilovým Pásem  
Používejte bezPečnostní brýle a rukavice

1. Držte všechny tři smyčky v levé ruce, zuby směřují vpravo 

2. Palcem a ukazovákem pravé ruky potáhněte vrchní smyčku doprava (asi 60 cm), současně držte zbývající dvěsmyčky v levé ruce.

•	 v tomto okamžiku zkontrolujte, zda vidíte volnou smyčku  houpající se z leva doprava mezi pravou a levou rukou. Pokud ano, 
přejděte ke kroku 3. Pokud ne, pokračujte níže.

•	 vraťte smyčku z pravé ruky zpět do levé ruky tak, aby byla nahoře nad dvěma zbývajícími smyčkami.

•	 Pravou rukou uchopte prostřední smyčku a potáhněte doprava (asi 60 cm). znovu zkontrolujte volnou smyčku. Pokud ji 
vidíte, pokračujte ke kroku 3. Pokud ne, pokračujte níže.

•	 vraťte smyčku z pravé ruky zpět do levé ruky tak, aby byla uprostřed mezi dvěma zbývajícími smyčkami.

•	 Pravou rukou uchopte spodní smyčku a potáhněte doprava (asi 60 cm). 

•	 v tento moment by měla být vidět volná smyčka. měla by se pohupovat doprava od smyček držených levou rukou. 

3. volnou smyčku pevně uchopte pravou rukou. Dovolte volné smyčce se zhoupnout co nejvíce vpravo, pevně ji uchopte pravou 
rukou a současně držte první smyčku, kterou máte v pravé ruce. 

4. natáhněte pravou ruku, ve které držíte pás co nejdále od obličeje/těla. Pravou rukou držte pás pevně a současně pomalu 
uvolněte pás v levé ruce, aby se vymrštil. 

5. nyní je pás pouze v jedné smyčce, kterou držíte pravou rukou uprostřed. uchopte levou část pásu levou rukou a současně 
nepřestávejte držet pravou část pravou rukou. 

6. Pilový pás je rozbalen!
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bezpečnostní informace

rozbalovat pásy smí pouze pracovník prokazatelně seznámený s tímto návodem. 

Rozbalovat pásy lze pouze ve volném prostoru bez nebezpečí zachycení pásu o překážky. 

Zákaz setrvání jiných osob v okruhu 5 m od pracovníka rozbalujícího pás.

Nebezpečí	pořezání

Nesundávat plastovou krytku!!! 

Používej	rukavice

Nebezpečí	poranění	očí

Používej	chranné	brýle
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