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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.

L'Hotellier. Pikalukkojen tarkastus ja muutos.

Koskee:  Kaikkia niitä purje-ja moottoripurjelentokoneita sekä lentokoneita, joihin on asennettu lukkolevyllä
varustetut l'Hotellier-pikalukot.

Viite: LBA LTA 93-001/3.

Voimaantulo:  1.5.1998.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tee seuraavat toimenpiteet 1.6.1998 mennessä, ellei jo ole tehty lentokelpoisuusmääräyksen M2046/93
tai M 2046/93 muutos 1 mukaisesti.

A. Tarkasta, onko pikalukot varustettu varmistussokin (Hotellierin valmistama L'H 140-31). Jos sokkaa ei ole, niin
asenna sellainen. Joissakin tapauksissa on lukkolevyssä oleva, tarkastusta varten  porattu reikä avennettava ∅ 1,2
mm:n mittaiseksi. Katso tämän määräyksen liitteessä 1 olevia kuvia.
Varmistussokkaa ei tarvitse asentaa, jos pikalukossa jo on muu hyväksytty varmistus, eli tämän määräyksen liitteen
3 mukainen Uerlings-holkki  tai liitteen 2 mukainen varmistussokka (kuva 2 ja 2a), LS-varmistusholkki (kuva 3),
Schempp-Hirth-jousi (kuva 4) tai Wedekind-varmistus (kuva 5).

B. Uerlings-holkki
Tarkasta, ettei holkeissa ole murtumia ja että ne lukkiutuvat kunnolla. Vialliset holkit on vaihdettava uusiin ennen 
seuraavaa lentoa. Toista tarkastus tämän jälkeen jokaisessa vuosihuollossa.
Huom. Holkki on asennettava työntämällä se pituussuunnassa l’Hotellier-pikalukon päälle. Sitä ei missään 
tapauksessa saa säteittäisesti napsauttaa paikoilleen.

C. Lentokäsikirja

1. Jos lentokäsikirjassa purjekoneen kokoamisohjeita koskevassa kappaleessa sanotaan, että l'Hotellier-pikalukko
pitäisi varmistaa, on sanamuoto korvattava sanonnalla  "on varmistettava".

2. Jos vanhoista lentokäsikirjoista puuttuvat l'Hotellier-pikalukkoja koskevat ohjeet, on tämän määräyksen liite 4
lisättävä purjekoneen kokoamista koskevaan kappaleeseen, mikäli l'Hotellier-pikalukko on varmistettava
varmistussokalla.

3.  Jos l’Hotellier-pikalukkojen lisävarmistuksena käytetään Uerlings-holkkeja, on tämän määräyksen liite 3
liitettävä purjekoneen lentokäsikirjaan.

D. Huolto-ohjekirja

Laita l'Hotellierin huolto-ohjeet, DOCUMENT IMA No. 10.01, Rev. E  laitos E03/94 huolto-ohjekirjan liit teeksi.
Kaikki l'Hotelier-pikalukot on tarkastettava kyseisen ohjeen mukaisesti. Jos pikalukon sallitut toleranssit ylittyvät,
on pikalukko vaihdettava.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2046/93 muutos 1.
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