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Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpi teen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin
mainita,se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä  kyseisen ilma-aluksen tai -
välineen määräaikaishuol toja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain
(281/95) 17§:n perusteella.

Parachutes de France. Huolto- ja pakkausjaksot.

Koskee: Pelastuvarjoja Parachutes de France P512.

Viite: CN94-134(AB)

Voimaantulo:  31.7.1994

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:  Tee seuraavat toimenpiteet seuraavan pakkauksen yhteydessä tai viimeistään 31.8.1994.

Muuta laskuvarjon käyttöohjekirjan "Manuel d'utilisation et de maintenance P/N 90091133 Issue 4, May 03, 1994" sivu
M4, kappale "Periodicity of maintenance procedures and packing" Parachutes de France Service Bulletinin nro 001,
päiväys 3.5.1994 mukaan:

Periodicity of maintenance procedures and packing:

- One year in standard normal conditions and storage as described hereafter.

- If normal storage conditions are not respected, the operator must adjust the periodicity.

Standard normal conditions and storage:

Textile and other materials used in the construction of the parachutes may be affected or damaged by different
elements. During periods when the equipment is not used, the parachutes must be stored in a room where the
temperature is kept between 15 °C (59 °F) and 22 °C (71°6 F), while the relative humidity must be kept between 15 %
and 72%.

Furthermore, the parachute must be protected from:

- ultraviolet light and beams,

- excessive heat, 100 °C (212 °F) and more,

- acid and corrosive agent (keep out of batteries),

- smokes (chlorine and other aggressive materials),

- gnawing animals.
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During the periods of regular use, it is acceptable to store the parachute in the carrying bag in a room free of humidity
and gnawing animals.

Reference: PARACHUTES DE FRANCE SB 001

Tämän määräyksen mukaiset toimenpiteet saa tehdä myös laskuvarjon omistaja ja pelastusvarjon pakkausoikeuden
omaava henkilö.


