
Liite-1 Ilma-aluksen huolto-ohjelma ja omistajan vakuutus
(muille kuin monimutkaisille moottoroidulle ilma-aluksille)

1    Ilma-aluksen tunnisteet 
Rekisteri Tyyppi: Sarjanumero:

OH -  UXXX Eurostar EV-97 2000R xxxxx
Huolto-ohjelman tunniste Sivumäärä yhteensä

OH-UXXX 3

2   Omistajan lausunto: 

Tämä Ilma-aluksen huolto-ohjelma noudattaa AIR M1-5 (22.12.2016) vaatimuksia.
Omistajan/haltijan/käyttäjän vakuutus: 
Täten hyväksyn tämän huolto-ohjelman ja vakuutan että tämä huolto-ohjelma on se jota käytetään yllä kentässä 1 
viitattun ilma-aluksen huolloissa ja että olen täysin vastuussa sen sisällöstä ja päivityksista sekä erityisesti, kaikista 
poikkeavuuksista hyväksynnän haltijan tai valmistajan suosituksiin.

 Päiväys ja allekirjoitus   

3   Huoltotiedot
Välineen valmistaja ja tyyppi Sovellettavan huoltotiedon referenssi (tai viimeisin päivitys) 

Ilma-alus Evektor Aeroplane technical description operating, maintenance 
and repair manual, EV97 model 2000R, EV2000RNOEN, 
date of issue 01/2001, revision 2  10/2001
Aeroplane technical description operating, maintenance 
and repair manual, EV97 Eurostar SL, EV97SLNOEN, 
date of issue: 02/2008, rev 4 12/2014

Moottori Bombardier Rotax Maintenance manual (line maintenance)  MML-912
Edition 3 / Rev 2 

Potkuri

Laite a

Laite b

4   Ylläpito
Kirjanpito Ilma-aluksen huolto-ohjelman säännöllisistä tarkastuksista.  Tarkastuksen tekee omistajan lisäksi, ARC tarkastaja.

Kirjaa ylös tarkastelun tulokset, joko muutokset huolto-ohjelmaan (ja pääpiirteittäin muutos) tai ei 
tarvetta muutoksille (kaikki muutokset on kuvattava kentässä 8 alla)

Päiväys ja allekirjoitus
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Lisää taulukkoihin rivejä tarpeen mukaan

5   Huoltotiedot joihin liittyy poikkeamista valmistajan ohjeista
Huoltosuositukset jotka ovat Huoltotiedotteista (Service Bulletin, Service Letter, jne).
HUOM: listaa koskevat huoltosuositukset, myös ne joista on päätetty ettei niitä sovelleta tai sovelletaan muutoksin.
Viitetieto (SB tms) Tehtävän kuvaus, kannanotto noudattamisesta, miten toimitaan Käytettävä jakso

 
6  Huoltojaksot

Ilma-aluksen säännölliset huoltojaksot ovat:
• 50/ 100 tuntia (runko ja moottori),
• 200 / 600/1000  tuntia (moottori)
• vuosihuolto (runko ja moottori)

Huollot suoritetaan liitteen huoltolistoilla, joita on 100h/vuosihuoltoon ja pitkien jaksojen lisälehti.
7  Muut huoltovaatimukset joita yllä olevat eivät kata

7.1  Lentokelpoisuusmääräyksiin liittyvät jaksolliset huoltotoimenpiteet (toistuvat  M-määräykset, AD’t)
Tehtävä kuvaus Viitteet Jaksot

7.2  Tiettyyn laitteeseen tai muutokseen liittyvät huoltotoimenpiteet
Tehtävä kuvaus Viitteet Jaksot
Tarkastus, jos koneessa autopilootti  EV-97-016a  50 h
Siiven fairinging tarkastus EV-97-026a (sn → 2006xxxx) 100 h
Laskusiiveke käytön tarkastus EV-97-028a SR 100 h

7.3 Ilma-alukseen tehtyihin korjauksiin liittyvät huoltotoimenpiteet 
Tehtävä kuvaus Viitteet Jaksot
   

7.4 Rajoitetun eliniän komponentteihin liittyvät huoltotoimenpiteet 
Tehtävä kuvaus Viitteet Jaksot

7.5   Pakollisiin jatkuvan lentokelpoisuuden ohjeisiin  liittyvät huoltotoimenpiteet
Tehtävä kuvaus Viitteet Jaksot

7.6 Huoltotoimenpiteet jotka liittyvät tiettyihin toiminta/ilmatila määräyksiin/vaatimuksiin (korkeusmittari, kompassi, 
transponderi, jne) 
Tehtävä kuvaus Viitteet Jaksot
   

7.7 Toimintaan tai toimintahyväksyntyihin liittyvät huoltotoimenpiteet (kts OPS M2-11).
Tehtävä kuvaus Viitteet Jaksot
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Tehtävä kuvaus Viitteet Jaksot

---- loppu ----
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