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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.

Schleicher. Äänenvaimentimen tarkastus.

Koskee: Kaikkia ASH26E-moottoripurjelentokoneita.

Viite: LBA LTA 1999-311.

Voimaantulo: 1.10.1999

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa pakokaasujärjestelmän äänenvaimentimen tyyppi.

B. Ellei äänenvaimenninta ole merkitty ”X”-kirjaimella ja moottorin käyntiaika on alle 40 tuntia, niin tarkasta
äänenvaimentimen lujitemuovista valmistettu muotolevy ennen seuraavaa lentoa. Jos käyntiaika jo on 40 tuntia tai
enemmän, niin tarkasta sen lisäksi äänenvaimentimen etupuoli peitelevyn takana.  Ellei merkkejä
ylikuumenemisesta tai värin vaihtumisesta havaita, niin tarkasta äänenvaimennin kahden käyntitunnin välein,
kunnes käyntiaika nousee 60 tuntiin. Vaihda äänenvaimennin tämän jälkeen uuteen. Jos moottorin käyntiaika
tämän määräyksen voimaan astuessa jo on 60 tuntia tai enemmän, niin vaihda äänenvaimennin uuteen ennen
seuraavaa lentoa.

C. Jos äänenvaimennin on merkitty ”X”-kirjaimella, niin palauta se valmistajatehtaalle tarkastettavaksi, kun moottorin
käyntiaika nousee 100 tuntiin, kuitenkin viimeistään 1.10.2000. Jos käyntiaika tämän määräyksen voimaan astuessa
jo on 100 tuntia tai enemmän, niin palauta äänenvaimennin valmistajatehtaalle ennen seuraavaa lentoa.

D. Vaihda lentokäsikirjan ja huoltokäsikirjan sivut uusiin viimeistään sen jälkeen, kun uusi äänenvaimennin on
asennettu.

E. Tee tämän määräyksen toimenpiteet Alexander Schleicher ASH26E Technische Mitteilungin nro. 8 ohjeiden
mukaisesti. Se on noudettavissa Internetistä osoitteesta http://www.lba.de/dokumente/ad/sb/99-311-d-tm-ash-26-e-
08.pdf.


