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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 lukitusnokalla
(tyyppi 45-, salpa) varustetut l'Hotellier-pikalukot.

Viite: LBA LTA 94-001/2.

Voimaantulo:  1.5.1998.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tee seuraavat toimenpiteet 1.6.1998 mennessä.

A. Tarkasta, onko pikalukot varustettu varmistussokin (Hotellierin valmistama L'H 140-31). Jos sokkaa ei ole, niin
asenna sellainen. Ellei lukitusnokkaan jo ole porattu ∅ 1,3 mm:n reikää, on sellainen porattava tämän määräyksen
liitteessä 1 olevan kuvan 2 mukaisesti.
Pallopää on ensin laitettava paikoilleen, minkä jälkeen reikä porataan siten, että sen toinen reuna on samassa tasossa
pikalukon rungon tasalla ja toisen reunan ulkopuolelle jää 1,5 mm ainetta.
Huom. Varo, ettei lastua joudu pallopään ja nivelvarren väliin.
Varmistussokkaa ei tarvitse asentaa, jos pikalukossa jo on muu hyväksytty varmistus, eli Uerlings-holkki  tai muu.
Uerlings-holkkeja tai muita samoin periaattein toimivia holkkeja voi käyttää vain suorissa kytkennöissä ja
välityksissä, mutta ei 900:n liitoksissa.

 

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 liu’uttamalla se pituussuunnassa l’Hotellier-pikalukon päälle. Sitä ei missään
tapauksessa saa poikkisuunnassa 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 liitteen 1
kuva 1 ohjeineen 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 2
liitettävä purjekoneen lentokäsikirjaan.
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