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M-m~dr~yksen noudattamineri on laskuvarjon jatkuvan hyppykelpoisuuden edellytyksend.

M~r~yksen mukaisen toimenpiteen saa tehd~ ja kuitata, ellel m~r~yksess~ toisin

mainita, laskuvarjokorjaamo tai laskuvarjohuoltoyritys. Tehty toimenpide on merkitt~v~

laskuvarjokirjaan.

1 281. Warp III, laukaisuvaijerin suojaputken kiinnitys

.

Koskee: Kaikkia Suomessa luetteloituja varavarjoja.

Viite: National Parachute Industries Inc. ilmoitus ja SIL ry turvallisuustiedote 6/84.

Voimaantulo: 1.2.1985

Toimenpiteet

:

Ennen kes~kuuta 1984 valmistetut Warp III vaijas- ja reppuj~rjeste1m~t on tarkastettava

ja tarvittaessa korjattava j~1jemp~n~ olevan ohjeen mukaisesti.

Huom! my6s mahdollisesti muidenkin valmistajien (starlite jne.) vaijas ja

reppuj~rjeste1miss~ saattaa li5yty~ kuvatun tyyppinen vika, jonka korjaaminen on

suoritettava ao. valmistajan tal erikseen hyv~ksytyn ohjeen mukaisesti.

Tarkastusohie

Tarkastuksen tarkoituksena on varmistautua, ett~ varavarion reput toimivat oikein.

Erityisen~ tarkastuskohteena on todettava, ett~ molemmat varavarion laukaisuvaijerin

sokat tulevat ulos narukartioista ennenkuin ensimm~isen sokan (kahvaa lahinn~)

paksunnos koskettaa vaijerin suojaputken ~ 3os n~in ei tapahdu, on suojaputkea

muutettava jaljemp~n~ esitett~v~11~ tavalla.

Ty~5ohje

Piirros Warp III:n y1~1~p~st~ n~ytt~, mihin suojaputki siirret~n (katso teksti).

1. Poista vaijeriputken varmistustikkaus varavarjon 1dpdst~.

2. Ved~ putki pois vanhassa kiinnityksess~ olevasta aukosta.

3. Aseta putki siten, ettd se kulkee varavarjon y1~1~p~n vasemman nurkan ymp~ri.

4. Putken pd~n on ulotuttava tuuman verran yl~1~p~n vasemmasta nurkasta ohi.

5. Tikkaa putki paikoilleen viidell~ kierroksella 5-s~ikeisei1~ vahatulla nylonlangalla tai

vastaavalla langalla.
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6. Kun viimeinen sokka tulee ulos narukartiosta, on ensimm~isen sokan paksunnoksen

oltava v~hint~n puolen tuuman p~Ass~ varavarion laukaisuvaijerin suojaputken p~std.

Lis~tietoja muutostyst~ saa valmistajalta: National 990-1-800-526-5946, tai 990—1-201-

782-1646.

Vanha sZja~ntZ

?iirros varavarjon repun yThi~p~st~. osoittaa,
inihin suojaputken p~ muutetaan.

Toimenpiteiden suoritus

Kohdan I mukaisen tarkastuksen saa suorittaa otsikossa mainittujen Iis~ksi Iupakirja-

hypp~j~ tai kalustomestari, tehty tarkastus on kuitattava varjokirjaan.

Kohdan 2. mukaisen muutosty6n saa tehd~ Iaskuvarjokorjaamo tai laskuvarjohuoltoyritys.

Toimistop~1likk8

L24 31/MH/AP
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