
klY

L57
LENTOKÄS IKIR3A

Rolladen Schneider Flugzeugbau GmbH
Mtihlstrasse 10
D-6070 EGELSBACH
Fed. Rep. of Germany

Puh. 06103-4126
Teletex 17 6103985=LSFLUG
Telefax 06103-45526

Rekisteritunnus:

Sarj anumero:

Omistaja:

Tämä käsikirja on aina pidettävä mukana koneessa.

Tämä käsikirja on suomennos 15 huhtikuuta 1989 julkaistusta
engianninkielisestä käsikirjasta, joka perustuu saksankieliseen
painokseen maaliskuulta 1989.

Hyväksytty: 7.3.1991
Esa Ail



ROLLADEN- SCHNEIDER
Flugzeubau GmbI-I
LBA-Nr. EB - 4

0-1 MUUTOKSET

LENTOKÄS IKIRJA

No: Sivu Kohde Viite Pv

LS7 lentokäsikirjaa voi tilata osoitteesta:

Rolladen-Schneider Flugzeubau GmbH
Mtihlstrasse 10
D-6072 Egelsbach
Federal Republic of Germany
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0.2 LentokäSikirjaan sisältyvät sivut ja julkaisupäiVämäärät

0—1 Apr. 15, 1989 7—1 Apr. 15, 1989
0-2 Apr. 15, 1989 7—2 Apr. 15, 1989
0—3 Apr. 15, 1989 7—3 Apr. 15, 1989

7—4 Apr. 15, 1989
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E~OLLADEN-SCHNEIDER LENTOKÄSIKIRJA Sivu 1-1
Flugzeubau GmbH LS7
LBA-Nr. EB - 4 1 - YLEISTÄ

OSA 1

Sivu

1.1 Yleistä 1-1
1.2 Tyyppihyväksyntä 1-1
1.3 Varoitus, tärkeää, huomaa (määrittely) 1-1
1.4 Kuvaus koneesta 1-2
1.5 Kolmitahokuva 1-2

1.1 YLEISTÄ

Tämä käsikirja tarjoaa LS7 purjelentokoneen 1entäji1l~ ja opet
tajille tietoja koneen turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä.
Tähän käsikirjaan sisältyy suomalaisen ilmailuviranomaisen vaa
timusten mukaiset tiedot koneen käyttäjälle.
Lisäksi kirjaan sisältyy muuta valmistajan tarpeelliseksi
katsomaa tietoa.

LS7 on tehopurjekone, ei peruskoulutuskone.
Miten erinomainen kone suunnittelultaan, rakenteeltaan, suon
tusarvoiltaan ja käsittelyominaisuuksiltaan onkaan, on lentäjän
huomioitava käsikirjan asettaxuat rajoitukset ja suositukset.

1.2 TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

Purjelentokone LS7 on saksalaisen ilmailuviranomaisen, Luftfahrt
Bundesamt-Braunschweig, tyyppihyväksymä numerolla 04.375.
Kone on valmistettu JAR Part 22 mukaan lisättynä muutoksella
22/86/1. Lentokelpoisuusluokka “Utility”.

1.3 VAROITUS, TÄRKEÄÄ, HUOMAA

Tässä käsikirjassa käytettyinä varoitus, tärkeää ja huomaa on
määritelty seuraavasti:

VAROITUS Minkä tahansa annetun ohjeen noudattamatta jättäminen
saattaa johtaa henkilön loukkaantumiseen tai kuolemaan

TÄRKEÄÄ Minkä tahansa annetun ohjeen noudattamatta jättäminen
saattaa aiheuttaa vaunioita koneelle tai varusteille.

Huomaa Mikä tahansa annettu ohje, jota on korostettava.
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Flugzeubau GmbH
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1.4 KUVAUS KONEESTA

LS7 on vakioluokan yksipaikkainen purjelentokone, jossa on
hiilikuituinen siipikuori, T-peräsin, siipivesisäiliöt sekä
valinnaisesti sivuvakaajavesisäiliö, sisäänvedettävä jousitettu
laskuteline sekä lentojarrut siiven yläpinnalla.

Tämä purjekone on valmistettu hyödyntäen viimeisintä teol
lista kuitutietämystä (lasi-, aramid- ja hiilikuituja).

Se on suunniteltu harjoittelu- ja kilpalentämiseen.
Siinä yhdistyvät hyvä suorituskyky ja erinomaiset lento-
ominaisuudet.

Kärkiväli 15 m
Pituus 6.66 m
Korkeus 1.33 m
Aerodynaaminen keskijänne (MAC) 0.649 m
Siipipinta-ala 9.73 m2
Sivusuhde 23.1
Suurin lentopaino 486 kg
Suurin siipikuormitus 50 kg/m2
Profiili Wortmann mod.

1.5 KOLMITAHOKUVA

\~~1
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

OSA 2

LENTOKÄSIKIRJA

2 - RAJOITUKSET

Sivu
2-1
2-2
2-3
2-4
2—5
2-5

2-5
2-6
2-6
2-7
2-8

2.1 YLEISTÄ

Osa 2 sisältää koneen turvallisen käytön kannalta tarpeelliset
käyttörajoitukset, mittarimerkinnät ja ohjaamokilvet sekä
normaalij ärj estelmät ja varusteet.

Yleistä
Nopeudet
Nopeusmittarin merkinnät
Massat (Painot)
Mass akeskiöasemat
Liikehtimisrajoitukset / Lentokelpoisuus
luokka
Sallitut kuormituskertoimet
Ohj aamokuorma
Lentotoimintamuodot
Vähimmäi svarustus
Leko-, vintturi- ja autohinaus
Ohj aamokilvet 2—8, 2-9
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ROLLADEN- SCHNEIDER
Flugzeubau GmbH
LBA-Nr. EB - 4

2.2 NOPEUDET

LENTOKÄS IKIRJA

2 - RAJOITUKSET

Nopeusrajoitukset ja niihin liittyvät seikat:

Älä yhtä tätä nopeutta kuin
puuskattomalla säällä, silloinkin
varovaisuutta noudattaen. Puus
kaisena pidetään aaltoroottoreita,
ukkospilviä, näkyviä pölypyörteitä
tai vuorenharjanteihla esiintyviä
virtauksia.

Suurin lentokonehinaus 190 Älä koskaan yhtä lentokone
nopeus . hinauksessa.

VAROITUS: Lennettäessä korkealla alempi nopeusrajoitus on aina
määräävä.

lAS
Nopeus km/h Huomautuksia

VNE Suurin sallittu nopeus 270 Älä koskaan yhtä tätä nopeutta
Älä käytä yli 1/3 ohjainpoikkeu
tuksia. Sallittu 2000 m:n MSL asti

257 2000 m - 3000 m MSL
244 3000 m - 4000 m MSL
219 4000 m - 6.000 rn MSL
195 6000 m - 8000 m MSL
173 8000 m - 10000 m MSL

VRA Puuskaisen sään nopeus 190

VA Liikehtimisnopeus 190 Älä tee täysiä tai äkkinäisiä
ohjainliikkeitä tätä suuremmilla
nopeuksihla, koska tietyissä olo
suhteissa liikehtimisestä, puus
kista ja ohjainpintojen liikkeistä
johtuvat kuormitukset saattavat
ylittää suunnitteluraj at.

VW Suurin vintturihinaus 140. Älä koskaan yhtä vintturi- tai
nopeus autohinauksessa.

VT

VL Suurin laskutehineen 270 Älä yhtä laskutehinettä ulos- tai
käyttönopeus sisäänotettaessa.

Lentojarrujen avaamis- 270
nopeus
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Flugzeubau GmbH

L LBA-Nr. EB - 4 2 - RAJOITUKSET

2.3 NOPEUSMITTARIN MERKINNÄT

Nopeusmittarin merkinnät ja värien merkitys:

Merkintä Nopeusmittarin näyttö Merkitys

Vihreä 73 - 190 km/h Normaali käyttöalue
kaari

Keltainen 190 - 270 km/h Puuskattoman sään
kaari nopeusalue.

Liikehtiminen suoritet
tava varoen.

Punainen 270 km/h Älä koskaan yhtä tätä
viiva ja nopeutta, sallittu

2000 m MSL asti.
VNE alle
2000 m

Punainen 257 km/h Suurin sallittu nopeus
viiva ja 2000 m - 3000 m MSL

VNE alle
3000 m

Punainen 219 km/h Suurin sallittu nopeus
viiva ja 3000 m - 6000 m MSL

R~E alle
~ 6000 m

Punainen 173 km/h Suurin sallittu nopeus
viiva ja 6000 m - 10000 m MSL

VNE alle
10000 m

Keltainen 90 km/h Pienin suositeltava
kolmio lähestymis- ja laskeu

tumisnopeus ilman
vesipainoa.

Esimerkkinä nopeusmittarin merkinnöistä ks. 5. 2-7
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ROLLADEN- SCHNEIDER LENTOKÄSIKIRJA
Flugzeubau GmbH
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2.4 MASSAT

Suurin lentomassa vesipainojen kanssa 486 kg
ilman vesipainoja 384 kg

Suurin laskeutumismassa 486 kg
Suurin ei-kantavien osien massa 235 - 249 kg

Ei-kantavien osien massa määritellään huoltokäsikirjan
kappaleen 2 mukaisesti suhteessa tyhjäpainoon ja sitä
vastaavaan massakeskiöasemaan.

Termi “ei-kantavat osat” sisältää: rungon ja siihen pysy
västi asennetut varusteet, kuomun ja päätapit, sekä suu
rimman mahdollisen sallitun ohjaamokuorman. Sivuvakaaja
säiliön mahdollinen vesipaino ei ole mukana ei-kantavien
osien massassa, mutta kylläkin suurimmassa sallitussa
kokonaismassassa.

Suurin sallittu siiven vesikuorma
(säiliöpussien koosta riippuen) 170 kg tai 100 kg

Katso kuormausohjeita s. 4-8 tai 4-10

Mikäli asennettu
Suurin sallittu sivuvakaajasäiliön vesimäärä 5,5 kg

Katso kuormausohje s. 4-12

Suurin sallittu sivuvakaajasäiliön vesimäärä,
mikäli vakaajaan on asennettu akkuteline 4,1 kg

Suurin sallittu massa tavaratilassa 5,0 kg
Katso kuormausohje s. 4-6

Suurin sallittu mittaritaulun
varusteiden massa 6,7 kg

VAROITUS: Jos punnitus on suoritettu siten, että koneessa on
sivuvakaajassa akku (kts. s. 6-2), on akku pidettävä
lennolla aina ko. tilassa
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ROLLADEN- SCHNEIDER
Flugzeubau GmbH
LBA-Nr. EB - 4

2.5 MASSAKESKIÖASEMAT

LENTOKÄSIKIRJA

2 - RAJOITUKSET

Massakeskiöasema lennolla
Etummainen raja 250 mm perustason takana
Takimmainen raja 400 mm perustason takana

Perustaso (DP): Siiven etureuna tyvikaaren kohdalla rungon
alareunan ollessa vaakasuorassa.

alue käytössä, jos
sivuvakaajasäiliö käytössä

kg
486 - ~,, , / / , • / / / ,

~//////.//////////~/~y/////,/,/////,////7/~
1 ~ / / ~ ~‘ ‘~~ / / / ,‘,/ ~(/ / /~ 1400 \ sivuvakaajasäi1iö//////,’~

\ei käytössä, , 7 //I// /////k
V/////////////////////,’~ 355 kg\//////////f//~///////1/// —

327.5 ~///// ////////V//
300 •-Z~L1 //////
~ 280kg

•~0 276 347 38g 400 mm DP:n
takana

VAROITUS: Sivuvakaajasäiliötä (jos asennettu) saa käyttää ainoastaan
korjaamaan siipisäiliöiden vesipainosta johtuvaa massakeskiö
siirtymää. Sallituista määristä taulukko s. 4-12

2. 6 LIIKEHTIMISRAJOITUKSET/LENTOKELPOISUUSLUOKKA

LS-7 purjekone on luokiteltu rajoitettuun taitolentoluokkaan;
luokka U (Utility) JAR 22:n mukaan.

Taitolento on kielletty.
Pilvilento vesipainoilla on kielletty.

2.7 SALLITUT KUORMITUSKERTOIMET

Nopeudella 190 km/h
Nopeudella ~7O km/h

+5,3 G ja -2,65 G
+4,0 G ja -1,5 G
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ROLLADEN—SCHNEIDER LENTOKÄS IKIRJA
Flugzeubau GmbH
LBA-Nr. EB - 4 2 - RAJOITUKSET

2.8 OHJAAI~1OKUORMA

Suurin sallittu ohjaamokuorma 120 kg

Ohjaamokuormaan lasketaan mukaan: Ohjaaja, laskuvarjo, mat
katavarat ja väliaikaisesti asennetut varusteet.

Suurinta ohjaamokuormaa saattaa rajoittaa ei-kantavien
osien massa. KTS. taukukko s.6-2

Pienin sallittu ohjaamokuorma kerhokäytössä (suositus)

Ohjaaja ja laskuvarjo 70 kg
Painoon ei sisälly matkatavaroita, väliaikaisesti
asennettuja varusteita eikä lisäpainoja.

Ohjaaja ja laskuvarjo 55 kg
3 lisäpainon ollessa asennettuna, ei matkatavaraa
eikä väliaikaisesti asennettuja varusteita.
Yksi lisäpaino (2,5 kg) vastaa 5 kg ohjaajan painoa.

Mikäli kone ei ole kerhokäytössä, se voidaan kuormata
pienimpään mahdolliseen ohjaamokuormaan. Katso ohje
Huoltokäsikirjan kappaleesta 11.

KATSO KONEEN PUNNITUSTODISTUKSESTA PIENIN OHJAAMOKUORMA.

2.9 LENTOTOIMINTAMUODOT

LS7 purjelentokone on hyväksytty päivä-VFR-toimintaan.
Vesipainoa ei saa käyttää jäätävissä olosuhteissa.

Pilvilento sallittu ainoastaan ilman vesipainoa.
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Flugzeubau GmbH LS7
LBA-Nr. EB - 4 2 - RAJOITUKSET

2.10 VALMISTAJAN EDELLYTTÄMÄ VÄHIMMÄISVARUSTUS
(Katso myös ilmailumääräys OPS M8-6)

1. Nopeusmittari
Värimerkinnät sivulla 2-3 ja alla.

2. Korkeusmittari
3. Magneettikompassi
4. Luisumittari
5. Istuin- ja olkavyöt
6. Tarkastuslista, tyyppikilpi ja suomenkielinen ohjekilpi,

jossa on mainittu purjelentokoneen lentokäsikirjan mukaiset
nopeusraj oitukset ja käyttöraj oitukset.

7. LS7 lentokäsikirja
8. Ulkoilman lämpömittari, mikäli takatankki on asennettu

Lisäksi pilvilennoilla:
Sähköinen kaartomittari
Variometri, jonka mitta-asteikko ulottuu väh. -~- 10 m/s saakka

Nopeusmittarin värimerkinnät:

~ punainen

~1 vihreä

V////,~ keltainen
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2.11 LEKO- VINTTURI- JA AUTOHINAUS

Hinausköyden/ langan pakkomurtovaroke
vintturi- ja autohinauksessa enintään 8250 N
(n. 825 kg)
lekohinauksessa enintään 5500 N (n. 550 kg)

Suositellaan: vintturi- ja autohinaukseen Tost-pakkomurto
varoke no 3 punainen, vetolujuus 7500 N.
(n. 750 kg)

lekohinaukseen Tos-t--pakkomurtovaroke no 5
valkoinen, vetolujuus 5000 N. (n. 500 kg)

Lekohinausköyden vähimmäispituus: 50 m
Suositeltava pituus 50 - 75 m.

2.12 OHJAAMOKILVET

Q Numerot viittaavat kilpien sijoitteluun.
Katso sivu 7-2 Ohjaamon hallintalaitteet

0
PIENIN OHJAAMOKUORMA KG

Kuormitusraj oitukset

Ohjaaja ja Min, kg
laskuvarjo Max. kg

Kevyen ohjaajan lisäpainoista
katso lentokäsikirj asta

Tyyppi LS7 Sarja no

Nopeusrajoitukset (lAS)
Suurin sallittu (VNE)
Puuskaisen sään (VRA)
LiikehtimisnopeuS (VA)
Lentokonehinaus (VT)
Vintturihinaus (VW)
Lentojarrut auki enint.
Laskuteline (VL)

Suurin lentopaino 486 kg,
johon sisältyy vesipainot..

TAITOLENTO KIELLETTY

AKKU sivuvakaaj assa
AKKU tavaratilassa

km/h
270
190
190
190
140
270
270

~uurin sallittu paino tavaratilassa 5 kg
( Vain pehmeitä tavaroita
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LENTOKÄSIKIRJAROLLADEN-SCHNEIDER
Flugzeubau GmbH
LBA-Nr. EB - 4 2 - RAJOITUKSET

2.12 OHJAAMOKILVET jatkuu

sisällä
Laskutel jne

ulkona

....o0000001 1
Lentoj arru
(vasemmassa sivussa)

Vesipainohana
kiinni auki
(oikeassa sivussa

0

Polkimien säätö Tuuletus
(mittaritaulun (mittaritaulun

alareunassa) yläreunassa)

Hinauskytkin
(vaseminassa sivussa)

(oikeassa sivussa)

Trimmi
takapainoinen

(vasesmassa

Kuomun avaus

(kuomun vasesmassa

reunuksessa)

etupainoinen
sivussa)

Kuomun avaus ja
pakkolaukaisu

(kuomun oikeassa

reuriuksessa)

0

Selkänojan säätö
(oikeassa Sivussa)

LENTOONLÄHTÖTARKASTUS

1 Päivätarkastus - tehty
2 Kuormaus - oikein tehty
3 Laskuvarjon valjaat - kiinni
4 Istuinvyöt - kiinni
5 Lentojarrut - kiinni
6 Ohjaimet - vapaat
7 Trimmi - keskellä
8 Korkeusmittari - oikea asetus
9 Radio - auki
10 Kuomu - lukittu
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3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.6.1
3.6.2

LENTOKÄSIKIRJA

3 - PAKKOTILANTEET

OSA 3

Sivu
3-1
3-1
3-1
3—1
3-2

3-2
3-2

Osassa 3 on tarkastuslistat ja toimintaohjeet mahdollisten
pakkotilanteiden varalta. Koneen toiminnallisista vioista
johtuvat pakkotilanteet ovat harvinaisia jos asianmukaiset
lentoa edeltävät tarkastukset suoritetaan ja konetta
hoidetaan hyvin.
Mahdollisen pakkotilanteen varalta esitetään
perustoimintamallit eri tilanteista selviytymiseksi.

3.2 KUOMUN PAKKOLAUKAISU JA POISTUMINEN

Kuomun lukot

Kuomu
1 stuinvyöt
Poi stuminen

- Vedä molemmat lukot täysin auki
- Oikeanpuoleinen lukko toimii hätälaukaisimena

siksi pitempi liike.
- Työnnä pois auttaen mittaritaulusta nostamalla.
- Avaa
- Kohottaudu niin, että molemmat kyynärpäät

ovat ohjaamon reunan ulkopuolella ja työnnä
itsesi koneesta varoen pyrstöä.

3.3 SAKKAUKSEN OIKAISU

(i~ Varoitus
Si ivekkeet
Vajoamisnopeus
Oikaisu

- Kevyt peräsimen värinä edeltää sakkausta.
- Teho vähentynyt puoleen.
- Kasvaa huomattavasti.
- Sauva eteenpäin keskiasentoon.

Sakkausnopeus suurimmalla lentomassalla (486 kg), suorassa
lennossa, lentojarrut kiinni: 67 km/h

Sakkaustilassa veto~ lisäämällä saattaa seurauksena olla
-massakeskiöasemasta riippuen- syöksykierre.

3.4 SYÖKSYKIERTEEN OIKAISU

Sivuperäsin - Vastaj alkaa kunnes pyöriminen loppuu.
Korkeusperäsin - Keskitettynä tai hieman edessä.
Siivekkeet - Keskitettynä
Pehmeä oikaisu
Korkeuden menetys oikaisussa n. 100 m.

Yleistä
Kuomun pakkolaukaisu ja poistuminen
Sakkauksen oikaisu
Syöksykierteen oikaisu
Kierukan oikaisu
Muut pakkotilanteet
Nopeuslentorajoitukset
Jäätyminen/j äätäminen

3.1 YLEISTÄ
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ROLLADEN-SCHNEIDER LENTOKÄSIKIRJA
Flugzeubau GmbH
LBA-Nr. EB - 4 3 - PAKKOTILANTEET

3.5 KIERUKAN OIKAISU

Kierukka saattaa syntyä kun kone oikeaa syöksykierteestä
itsestään.
Korkeusperäsin - Vedä varovasti
Sivuperäsin - Vastaj alkaa kiertosuuntaan nähden.
Siivekkeet - Kallistuksen vastaiseen suuntaan.

3.6 MUUT PAKKOTILANTEET

3.6.1 NOPEUS LENTORAJOITUKSET

Jos pilvijonojen alla lennettäessä näyttää siltä, että suurin
sallittu puuskaisen sään nopeus (VRA) ylittyy, lentojarrut on
avattava varovasti ennenkuin 190 km/h saavutetaan.
Pakkotilanteessa lentojarrut voi myös avata aina 270 km/h asti.
Avattaessa jarruj.a ne voivat rävähtää auki aiheuttaen
epämiellyttäviä hidastuvuuksia.

Aerodynaamisen imun vuoksi lentojarrut sulkeutuvat
kokonaan vasta alle 240 km/h nopeudella.

Tultaessa alas korkealle vieneeltä aaltolennolta lentojarrut
auki ei mahdollisen turbulenssin takia tule ylittää
nopeutta 190 km/h.

3.6.2 SADE

Sateessa suoritusarvot huononevat. Lähestyminen ja laskeutuminen
tulee suorittaa vähintään 10 km/h normaalia suuremmalla lähes
tymisnopeudella, koska sakkausnopeus lisääntyy ja hallittavuus
huononee. Avaa ohjaamon ikkuna lisätäksesi näkyvyyttä.

3.6,.3 JÄÄTYMINEN/JÄÄTÄMINEN

Vesipaino siivissä ja takatankissa
Vesipaino on tyhjennettävä lämpötilan ollessa alle +5 C,
katso laskutelineen vivun vieressä olevaa lämpömittaria.

Vesipaino vain siivissä
Älä poista vesiä lämpötilan ollessa alle 0 C.
Takarunkoon voi kertyä jäätä tai sivuvakaajasäiliön
venttiili jäätyä. Molemmista on seurauksena massakeskiön
siirtyminen vaarallisen taakse. Lisäksi toinen siiven
poistoventtiili voi jäätyä.

Siksi: Varustautuessasi lennolle, jolla lämpötila on pitempään
alle 0 C älä käytä vesipainoa tai lisää jäänestoainetta.

Jäätävissä olosuhteissa: Liikuttele ohjainpintoja jatkuvasti
jäätymisen estämiseksi. Avaa ikkuna näkyvyyden
parantamiseksi.
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OSA 4

Sivu
4.1 Yleistä 4-1
4.2 Kokoaminen ja purkaminen 4-2
4.3 Päivätarkastus 4-3, 4-4
4.4 Lentoonlähtöä edeltävä tarkastus 4-4
4.5 Normaali toiminta
4.5.1 Sivuperäsinpoljinten säätö 4-5
4.5.2 Selkänojan säätö 4-5
4.5.3 Laskuvarjon pakko].aukaisu 4-5
4.5.4 Laskuteline 4-5
4.5.5 Pyöräjarru 4-6
4.5.6 Trimmi 4-6
4.5.7 Tavaratila 4-6
4.5.8 Liian kevyen ohjaajan massan kompensointi4-6
4.5.9 Vesipaino 4-6, 4-7
4.5.9a Suurin sallittu vesipaino (täyttötauluk

ko vain siipisäiliöille) 4-8
“Tarkoituksellisesti tyhjä sivu” 4-9

4.5.9b Suurin sallittu vesipaino (kuormaus
suositus siipi- ja sivuvakaajasäiliölle) 4-10

4.5.9c Suurin sallittu vesipaino (täyttötauluk
ko siipi- ja sivuvakaajasäiliölle) 4-10
“Tarkoituksellisesti tyhjä sivu” 4-11

4.5.10 Sivuvakaajasäiliön täyttöohje 4-12
4.5.11 Vintturi- / autohinaus 4-13
4.5.12 Lentokonehinaus 4-13
4.5.13 Lento-ominaisuuksista 4-14
4.5.14 Lentäminen korkealla 4-15
4.5.15 Sivuluisu 4-15
4.5.16 Laskeutuminen 4-15
4.5.17 Lentäminen sateessa 4-16
4.6 Lennon jälkeinen tarkastus 4-16

4.1 Jaksossa 4 on tarkastuslistat ja seikkaperäiset menettely
tapaohj eet normaalitoimintaan.
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4.2 KOKOAMINEN JA PURKAMINEN

1. Tarkista riittävä maavara, ota laskuteline ulos.
2. Puhdista ja voitele kaikki kiinnitystapit ja holkit,

myös päätapit.
3. Ohjaussauva keskiasentoon
4. Aseta vasen siipisalonpää runkoon, siivekkeen täytyy

olla lievästi alaspäin, tarkkaile v-kulmaa.
5. Aseta oikea siipisalonpää runkoon, siivekkeen täytyy

olla lievästi alaspäin, tarkkaile v-kulmaa.
VAROITUS: Jos siiveke on koottaessa poikkeutettu yläasentoon

automaattinen siivekekytkentä estää kokoamisen.
Älä käytä raakaa voimaa.

TÄRKEÄÄ: Käsittele siivekettä hellävaraisesti.
6. Aseta päätapit paikoilleen kiinnitysholkkien ollessa

linj assa.
7. ~Varmista päätappien kiinnitys kääntämällä kahvat jousi

kuormitteisten tappien taakse.
8. Asenna akku sivuvakaajaan, jos kone on punnittu taka

akun kanssa, katso ohjaamokilpi tai sivu 6-2.
Kytke akku, tarkista toimivuus.
Sivuvakaaja-akku täytyy varustaa asianmukaisella
pääsulakkeella.

9. Tarkasta korkeusvakaajan etukorvakkeen pallolaakerin
kiinnitys.

VAROITUS: Jos pallolaakeri on löysä katso sivu 8-5
10. Asenna korkeusvakaaja paikalleen ja kierrä kunnes välystä

ei enää ole ja varmista pyällettyllä mutterilla kartio
kiinnitystappiin käyttäen kiinni kiertämiseen sopivaa
kolikkoa. Kierrä kunnes punainen merkki on näkymättömissä.

11. Asenna kompensointiputki, akku matkatavaratilaan, jos
kone on punnittu akku matkatavaratilassa, katso
ohjaamokilpi tai sivu 6-2, ja tilapäisesti asennettavat
varusteet.

12. Laskuvarjon pakkolaukaisukytkentä voidaan kiinnittää
rungossa olevaan punaisella merkittyyn osaan käyttäen
tähän tarkoitettua erikoissilmukkaa.

13. Teippaa rungon ja siiven liittymäkohta ylä- ja alapuolelta.
Teippaa myös sivu- ja korkeusvakaajan liittymäkohta.

14. Täytä siipitankit (katso kuormausohjeet ja rajoitukset
sivu 4-6 tai 4-10) ja tarkasta a) poistoventtiilien toiminta
b) siiven vesijärjestelmän tiiviys.

15. Täytä sivuvakaajasäiliö (jos asennettu) oikeassa suhteessa
siipitankkien vesimäärään nähden (katso kuormausohjeet
sivu 4-12) ja tarkasta oikea tyhjeneminen: sivuvakaaja
säiliön täytyy tyhjentyä ennen siipisäiliöitä.

16. Suorita päivätarkastus.

PURKAMINEN

Päinvastaisessa järjestyksessä. Lentoj arruj en lukituksen
täytyy olla avattuna joustavien suojusten rasituksen
vähentämiseksi.
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4.3 PÄIVÄTARKASTUS

Oheisen kuvan ja siihen liittyvän tarkastuslistan mukainen
päivätarkastus on suoritettava joka päivä ennen lentotoiminnan
alkua. Se on olennainen osa lentoturvallisuutta.

2. Laskuteline
- Ilmanpainesuositus 3 - 3.5 bar (43-50 psi)

käytettäessä vesipainoa lisää 4 bar:iin
- renkaan kunto j a “liukumerkki”
- Painopistekytkimen toiminta normaali
- Vesireiät laskutelineen edessä ja takana auki.

3. Siivet
- Vesireiät siiven tyvessä ja kärjessä auki.
- Kunto, gelcoat- tai rakennevikaa, halkeamia
- Kiinnitys
- Lentojarrut toimivat ja lukittuvat
- Siivekkeet toimivat esteettömästi, eikä välystä

TÄRKEÄÄ: Käsittele siivekkeitä hellävaraisesti

4. Runko
- Kunto, gelcoat- tai rakennevikoja, halkeamia
- Staattisen paineen aukot takarungossa auki.
- Takapyörän suositeltu rengaspaine (jos pyörä on)

2,5 - 3,5 bar (36-50 psi)
- Vesireiät kannuspyörän tai -lusikan edessä auki.
- Kannuslusikka (jos on) kunnolla kiinni.

5. Peräosa
- Kunto, gelcoat- tai rakennevikoja, halkeamia
- Sivuvakaajan etureunassa olevat kompensointi- ja

pitotputken reiät auki.
- Ladattu taka-akku kytketty, jos käytössä.
- Sivuvakaajasäiliön veden määrä (jos asennettu)

oikeassa suhteessa siipien vesimäärään

1. Eturunko
- Edessä olevat staattisen paineen aukot auki.
- Etuhinauskytkimen toiminta (jos asennettu)
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4.3 PÄIVÄTARKASTUS jatkuu

5. Peräosa
- Sivuvakaajasäiliö jös asennettu, täysin vesitiivis
- Korkeusvakaaja: ei painaumia keskiosassa
- Korkeusvakaaja oikein asennettu eikä välystä
- Peräsinten liikkeet esteettömät eikä välystä

6 .Ohjaamo
- Kuomu puhdistettu, jos tarpeen
- Kuomun lukitus ja pakkolaukaisujärjestelmiefl toiminta

( Varo pakkolaukaisua, kuomun avausjärjestelmä nostaa
kuomun välittömästi. Pyydä toinen avuksi takaisin
asennukseen.)

- Päätapit oikein varmistettu
- Kokeile siivekekytkennät Sauvan ollessa keskiasennossa

täytyy molempien siivekkeiden olla jättöreunan tasalla.
- Ladattu akku kiinnitetty tavaratilaan ja kytketty oikein
- Lämpömittarin toiminta (vain jos sivuvakaajasäiliö on

asennettu) laskutelineen vivun vieressä

4.4 LENTOONLÄHTÖÄ EDELTÄVÄ TARKASTUS

Päivätarkastus
Ohj ainj ärj estelmä
Vesipainoj ärj estelmä

Kompensointiputki
Kuormaus, etenkin pienin
ja suurin ohjaamokuorma,
lisäpainot, ja takatankin
vedenmäärä
Korkeusmittari
Muut mittarit
Radio
Selkänoja
Sivuperäsinpolkimet
Koneen asiakirjat
Laskutelineen lukitus
Pyöräj arru
Ennen lähtöä

- suoritettu
- tarkasta toiminnot apulaisen kera
- tarkista ettei vuoda
- minkäänlaisia vuotoja ei sallita,

ei myöskään takatankista;
näin vältetään massakeskiön
tahaton taaksepäin siirtyminen

- tarkista, että säiliöt tyhjenevät;
sivuvakaajasäiliö alkaa tyhj etä
ensin.

- asennettu ja teipattu

- tarkastettu
- asetettu
- näyttävät nollaa
- toimintatarkastus
- säädetty ja lukitus tarkastettu
- säädetty
- täydelliset ja voimassaolevat
- ei välystä
- tarkista toimivuus
- tee tarkastus ohjaamolistan

mukaan. (Kilpi ohjaamossa,
vrt sivu 2-8 ja 2-9
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4.5.1 SIVUPERÄSINPOLJINTEN SÄÄTÖ

- Mahdollista maassa tai lennon aikana
- Älä paina polkimia
- Avaa lukitus vetämällä mustasta nupista
- Eteenpäin säätö: työnnä polkimia kantapäillä eteenpäin

haluttuun kohtaan ja lukitse.
- Taaksepäin säätö: vedä polkimia säätönupista haluttuun kohtaan

ja lukitse

4.5.2 SELKÄNOJAN SÄÄTÖ

Säädä selkänoja siten, että se tukee hyvin alaselkää
Alareunan säätö mahdollista vain maassa. Eri maliisten laskuvar
jojen käyttö mahdollista.
- Irroita ruuvi kolikon avulla
- Aseta kaksi lukitustappia haluttuun kohtaan
- Varmista ruuvilla

Kallistuksen säätö mahdollinen lennon aikana tai maassa
Eteenpäin säätö:
- Hellitä olkavöitä
- Kevennä painoa selkänoj alta
- Työnnä oikealla kuomun reunassa olevaa nuppia hieman eteenpäin

ja ulospäin, työnnä haluttuun asentoon ja lukitse
- Tarkasta säätönupin lukitus
- Kiristä olkavyöt

Taaksepäin säätö:
- Kevennä painoa selkänoj aita
- Työnnä oikealla kuomun reunassa olevaa nuppia hieman eteenpäin

ja ulospäin
- Työnnä selkänojaa taaksepäin haluttuun asentoon ja lukitse
- Tarkasta säätönupin lukitus
- Kiristä olkavyöt
- Kookkaat ohjaajat voivat poistaa selkänojan, mutta niskatuki

tulee asentaa piirustuksen 3BR-1O1 mukaan.
VAROITUS: Kun selkänoja on poistettu tulee selkänojan säätöputki

myös poistaa. Paikoilleen jätettynä se voi estää koneesta
poistumisen.

4.5.3 LASKUVARJON PAKKOLAUKAISU
- Kiinnitä punaisella merkittyyn kohtaan vasemmalle runkoon

ohjaajan taakse.
- Käytä vain tähän tarkoitettua erityissilmukkaa/ -rengasta.

4.5.4 LASKUTELINE

- Ulosotto tai sisäänveto sallittu koko nopeusalueella.
- Kahva edessä lukittuna - teline sisällä
- Kahva takana lukittuna - teline ulkona
- Painopistekytkintä käytettäessä vedä teline sisään vasta

hinauksen jälkeen, sillä painopistekytkin on telinehaarukassa
pyöräkotelossa
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4.5.5 PYÖRÄJARRU

- Pyöräjarrrua käytetään painamalla molemmilla kantapäillä
sivuperäsinpolkimia.

- Pyöräjarru on vain hätätapauksia varten, siksi sita tulee
käyttää säästeliäästi, koska jarrujärjestelmä kuluu nopeasti.

4.5.6 TRIMMI

- Trimmin lukitusvipu ohjaussauvassa -vapautus vetämällä
- Trimminuppi ohjaamon vasemmalla sivulla -eteenpäin nokka alas

-taaksepäin nokka ylös
- Kiinteä trimmiasetus -irroita lukitusvipu
- Trimmiasetuksen osoitin -osoittaa trimminupin asen

non keskiasentomerkkiin
nähden.

4.5.7 TAVARATILA

Tavaratilaan tulee pakata vain kevyttä ja pehmeää tavaraa, joka
ei jarrutettaessa pääse liikkumaan, eikä aiheuta ohjaajalle
vammoj a epäonnistuneessa maastolaskussa.
Kiinteiden varusteiden asennuksesta katso Huoltokäsikirja
kappale 11.

4.5.8 LIIAN KEVYEN OHJAAJAN MASSAN KOMPENSOINTI
Sivuperäsinpoljinten edessä olevaan kiinnitystankoon voidaan
asentaa kolme painoa joiden kiinnitys varmistetaan mutterilla.

Yksi 2,5 kg paino vastaa 5 kg ohjaajan paikalla

4.5.9 VESIPAINO
- kumpaankin siipeen mahtuu yhteensä 170 1.

vaihtoehtoiset tankit ovat n 100 1. Tarkasta koko sivulta 6-2
- kummassakin siivessä oma poistoventtiili.
- katso sivuilta 4-8 tai 4-12 suurin sallittu vesipaino
- käytä puhdasta vettä, likainen vesi rikkoo venttiilin

tiivisteen ja aiheuttaa vuotoa.

TÄYTTÖ: Vasen siipi
- avaa tyhjennysventtiili vetämällä ohjaamon oikessa sivussa

olevaa vipua taaksepäin.
- ime jäännösilma poistoreiästä letkulla pois, sulje venttiili

ennen imemisen lopettamista, jottei ilma pääse virtaamaan
takaisin tankkiin.

- jäännösilma vähentää tankkeihin mahtuvan veden määrää.
VAROITUS: Jäännösilma voi aiheuttaa liiallista painetta lennettäessä

yli 3000 m:n korkeudessa.
VAROITUS: Älä koskaan käytä yli 0,1 bar:in vedenpainetta (suppilo

korkeintaan 1 m siiven pinnan yläpuolelle) välttääksesi
rakennevauriot.

- aseta vasen siivenkärki maahan.
- yhdistä suppilo vasemman siiven alla olevaan tyhjennys

venttiiliin.
- täytä puolet haluamastasi kokonaismäärästä.
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4.5.9 VESIPAINO
- Jos sivuvakaajasäiliötä aiotaan käyttää, siiven tankkaus

suppilo täytyy jättää paikoilleen estämään veden
ulosvirtauksen tai ilman sisäliepääsyn.

Sivuvakaajasäiliön täyttä (jos asennettu)
- kytke roskaverkolla varustetun suppilon letku ulostuloputkeen,

joka sijaitsee sivuperäsimen alareunan kohdalla rungon sisä-
pinnalla oikeassa reunassa. Poikkeuta sivuperäsin vasempaan
asennuksen helpottamiseksi. Pidä suppilo sivuperäsimen
yläosan tasalla.

- tankkaa sivuvakaajasäiiiöön vettä suhteessa siipisäiliöihin,
katso taulukko sivu 4-10 - 4-12.

- tilavuusmerkinnät ovat oikealla puolella läpikuultavan
tiivistenauhan sisäpinnassa. Viivaväli vastaa 0,5 1.

- ylin, punainen, merkki vastaa suurinta, 5,5 litran, vesimäärää
tai 4,1 litran vesimäärää, mikäli sivuvakaajassa on akkuteline

- katso täyttöletkusta täytön määrä vertaamalla merkintöihin.
- kun vasen siipi- ja sivuvakaajasäiliö ovat täytetty, sulje

venttiilit siirtämäliä tyhjennysnuppi eteen.
- sivuvakaajasäiliön venttiili aukeaa ennenkuin siipisäiliöiden

venttiilit. Irroita sivuvakaaj asäiliön tankkausletku
välittömästi venttiilin sulkemisen jälkeen, ettei vesi pääse
tippumaan takarungon sisään.

Oikea siipi
- avaa oikean siiven venttiili tavaratilasta kiertämäilä

pyäiletystä ruuvista 10 kierrosta vastapäivään.
- ilman imemisen jälkeen pyydä avustajaa pitämään oikea siiven-

kärki maassa ja tankkaa sama vesimäärä kuin vasempaan siipeen.
- suije oikean siiven venttiili kiertämäliä myötäpäivään.
- katso myös jaksosta 3, Pakkotilanteet, jäätävät olosuhteet.

VAROITUS: Molemmissa siivissä tulee olla yhtäpaijon vettä, ettei
epätasapaino aiheuta telemarkkia lähtökiidossa.

VAROITUS: Tarkasta tyhj ennysventtiilien toiminta. Sivuvakaaj asäiliön
tulee alkaa tyhjentyä ennen siipitankkeja, jotta väitetään
massakeskiöaseman siirtyminen taaksepäin.

- Tankkausta ei saa suorittaa jos lennetään jäätävissä oloissa
katso lentokäsikirja sivu 2-6.

TYHJENNYS:
- avaa venttiilit vetämällä nupista taaksepäin.
- tyhjennysnopeus n. 42 1/min.
- jos kone ei pysy vaakalennossa ilman siivekkeiden käyttöä

saattavat tankit olla epätasaisesti tyhjentyneet
- koneen kiertyminen sivuun laskukiidossa, tankkien ollessa

epätasaisesti tyhjentyneet, väitetään käyttämällä
vastasiivekettä maakosketuksen jälkeen.

VAROITUS: Tarkasta lämpömittarin lukema (jos sivuvakaajasäiliö on
asennettu) säännöllisesti lennolla. Tyhjennä lämpötilan
laskiessa alle +5 C jottei tyhjennysventtiili ehdi jäätyä.
Vain jos on käytetty riittävästi jäänestoainetta voidaan täm
turvatoimi jättää huomiotta.
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4.5.9b SUURIN SALLITTU VESIPAINO (siiven ja takatankin täyttä)

Suurin sallittu täyttömäärä yhteen siipeen on 85 kg
Vaihtoehtoinen siipitankki 50 kg /siipi

Suurin sallittu sivuvakaajasäiliön täyttä 5,5 kg
Vaihtoehtoinen sivuvakaajasäiliön 4,1 kg, kun käytetään
takaakkua.

Alla oleva taulukko osoittaa suurimman sallitun siipivesipainon
määrän erisuuruisilla tyhjämassoilla ja ohjaamokuormituksilla.
Suurin sallittu sivuvakaajasäiliön vesimäärä, katso sivu 4-12.
Matkatavara ja väliaikaisesti asennetut varusteet vähentävät
vesipainon määrää.

Ohj aamokuorma
ohjaaja+ Tyhjämassa kg
laskuvarj 0+
varusteet 240 245 250 255 260 265 270 275

70 kg 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125

75 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120

80 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115

85 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110

90 150 145 140 135 130 125 120 125 110 105

95 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100

100 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95

105 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90

110 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85

115 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80

120 120 115 110 105 100 95 90 85 80

LENTOKÄSIKIRJA

4 - NORMAALITOIMINTA

280 285

Esimerkiksi: Tyhjämassan ollessa 265 kg ja ohjaajan ja
laskuvarjon painaessa 110 kg, suurin
sallittu vesipainon massa on 105 kg.

Sivuvakaajasäiliän täyttämisestä katso sivut 4-10 - 4-13

75
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4.5.10 SIVUVAKAAJASÄILIÖN TÄYTTÖ

Sivuvakaajasäiliön täytön määrän tulee olla tarkalleen mitan
mukainen ja oikeassa suhteessa siivissä olevaan veden määrään,
muutoin massakeskiöasema voi olla sallitun alueen ulkopuolella.

Mittanäytön merkkiväli on 0,5 1.

Suurin sallittu sivuvakaajasäiliön täyttö 5,5 kg
Jos akku on sijoitettu sivuvakaajaan, silloin suurin sallittu
täyttömäärä on 4,1 kg.

Taulukosta selviää suurin sivuvakaajasäiliön täyttömäärä
suhteessa siipien vesimäärään.

Sivuvakaaj a
säiliön suurin
vesimäärä kg

Suurin kokonais
vesipainon määrä
kg

VAROITUS: Katso myös sivu 3-2 Jäätyininen/jäätäminen

Siipitankeissa
oleva veden
määrä kg

26 1,0 27

39 1,5 40,5

52 2,0 54

65 2,5 67,5

78 3,0 81

91 3,5 94,5

104 4,0 108

117 4,5 121,5

130 5,0 135

143 5,5 (max) 148,5

170 5,5 (max) 175,5
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4.5.11 VINTTURI- JA AUTOHINAUS

- kiinnitä selkänoja huolellisesti (katso sivu 4-5) välttääksesi
taaksepäin liukumista kiihdytyksen ja jyrkän nousun aikana.

- kiristä istuinvyöt
- aseta trimini keskiasentoon
- pakkomurtovaroke hinauslangassa enintään 8250 N (n. 825 kg)
- pyydä vinttaajaa suorittamaan rauhallinen kiihdytys; mitä

voimakkaampi alkukiihdytys, sitä enempi kone pyrkii pystyyn.
- käytä pyöräjarrua kiristysvaiheen aikana, jottei kone rullaa

hinauslangan päälle
— huomattava työntö on tarpeen alkuvaiheen aikana

- Vähimniäis vintturi-/autohinausnopeus on:
ilman vesipainoa 90 km/h
vesipainon kera 100 km/h

- vedä pyörä sisään vasta hinauksen irroituksen jälkeen, koska
painopistekytkin on asennettu laskutelineen haarukkaan.

4.5.12 LENTOKONEHINAUS

- säädä selkänoja oikeaan asentoon ja kiristä istuinvyöt
- aseta trimmi keskiasentoon
- pakkomurtovaroke lentokonehinauksessa enintään 5500 N

(n. 550 kg)
- käytä pyöräjarrua kiristysvaiheen aikana, jottei kone rullaa

hinausköyden päälle

Vähimmäi snopeus lentokonehinauksessa
ilman vesipainoa 100 km/h
vesipainon kera 120 km/h

- käytä nokkakytkintä, mikäli se on asennettu
- painopistekytkintä käytettäessä, vedä teline sisään vasta

hinauksen päätyttyä, koska kytkin on laskutelinehaarukassa.
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4.5. 13 LENTO-OMINAISUUKSISTA

- sakkausnopeus (lAS) suorassa lennossa
ilman vesipainoa täysillä vesillä

54-62 km/h 65-67 km/h

- sakkausnopeudet kaarrossa
kallistus ilman vesipainoa täysillä vesillä

astetta km/h km/h
20 56—64 67—69
30 58-67 70—72
40 62-71 74—77
45 64-74 77-80
50 67-77 81—84
60 76—88 92—95

Sakkausnopeudet eri kallistuskulmilla on laskettu suoran
lennon sakkausnopeuksista.

- termiikkilennossa sauvavoimat trimmataan nollaksi
- paras liitokulma nopeudella 95 - 105 km/h
- nopeuslennossa trimmaa sauvavoimat nollaksi aina 190 km/h asti
- nopeuslennossa, 190-270 km/h, väitä äkkinäisiä ohjainliikkeitä
- tarkasta nopeusmittarin näyttö säännöllisesti välttääksesi

rajojen ylittämisen.

VAROITUS: Huomioi nopeusrajoitukset eri korkeuksilla lennettäessä
katso sivu 2-2

VAROITUS: Lennettäessä tyhjillä siipitankeilla pidä poistoventtiili
avoinna, jottei suurissa korkeuksissa siipiin syntyisi
painetta.

VAROITUS: Tarkasta lämpömittarin lukema (jDs takatankki) säännölli
sesti lennolla. Tyhjennä lämpötilan laskiessa alle +5 C
jottei tyhjennysventtiili ehdi jäätyä. Vain jos on käytetty
riittävästi jäänestoainetta voidaan tämä turvatoimi jättää
huomiotta.
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4.5.14 LENTÄMINEN KORKEALLA

Lennettäessä korkealla nopeusmittarin näyttö on pienempi kuin
todellinen ilmanopeus. Mitä korkeammalla lennetään sitä
suurempi ero.
Tämä ei vaikuta koneen rakenteisiin kohdistuviin kuormiin
eivätkä nopeusmittarin värimerkinnät menetä merkitystään,
ellei erityisesti ole rajoitettu punaisella viivalla.
Fiutterinopeus kuitenkin riippuu todellisesta ilmanopeudesta
eikä 270 km/h lAS saa koskaan ylittää alle 2000 m MSL
korkeudella.
Ohjaaja pystyy välttämään lentämisen suuremmalla kuin 270 km/h
CAS todellista ilmanopeutta käyttäessään sivun 2-1 taulukkoa
suurimmista sallituista nopeuksista eri korkeuksilla
lennettäessä.

Esimerkki: Nopeusmittarin näyttö 219 km/h 6000 metrin
korkeudella vastaa 270 km/h todellista nopeutta.

4.5.15 SIVULUISU

- sivuluisun käyttöalue alle VA=190 km/h
- sivuluisun aikana sivuperäsinvoimat miltei häviävät
- suora ja vakaa sivuluisu syntyy 100% sivuperäsinpoikkeutukseli

ja 50-75% siivekepoikkeutuksella.
- nopeusmittarin näyttö lähestyy nollaa.

nopeusmittarissa, mallista riippuen, voi esiintyä negatiivisia
arvoja (käytettäessä sivuvakaajapitotputkea ja etummaisia
staattisen paineen aukkoja)

4.5.16 LASKEUTUMINEN

- ota teline ajoissa ulos (vipu oikealla)
- ota teline aina ulos, etenkin maastolaskussa.

Vain jousitettu teline pehmentää laskeutumista.
- vesipaino on normaalisti tyhjennettävä ennen laskua

VAROITUS: Pienimmät lähestyminopeudet lentojarrut täysin avattuina:
ilman vesipainoa ei alle 90 km/h
vesipainolla ei alle 100 km/h

- lentojarruilla liukukulmaa voi säädellä suuresti

VAROITUS: Miniminopeus kasvaa:
jarrujen ollessa auki n.1O km/h
sateessa jarrujen ollessa auki n.20 km/h

- sivuluisu ei ole tarpeen liukukulman säädössä.
Koska lentojarrujen avaaminen tekee LS7:stä nokkapainoisen,
sivuluisua lentojarru-t auki tulee välttää, etenkin pienillä
nopeuksilla ja etummaisella massakeskiöasemalla, koska
korkeusperäsimen teho on pienempi.
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4.5.17 LENTÄMINEN SATEESSA

Sateessa suoritusarvot huononevat. Lähestyminen ja laskeutuminen
tulee suorittaa vähintään 10 km/h normaalia suuremmalla lähes
tymisnopeudella, koska sakkausnopeus kasvaa ja ohjainteho
huononee. Avaa ohjaamon ikkuna lisätäksesi näkyvyyttä.

4.6 LENNON JÄLKEINEN TARKASTUS

Sähköiset laitteet
Akku
Hyönteiset ja pöly

Lentoj arrukotelot

Vesipainoj ärj estelmä
Lentoj arrut

- kytke pois päältä
- lataa jos tarpeen
- poista käyttäen vettä, sientä ja

säämiskää (katso kappale 8 Puhdistus
ja hoito

- tarkasta ettei kosteutta, poista
sienellä

- Tarkista, että täysin tyhjentynyt
- Lukitsematta
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OSA 5

5.1 5-1
5.2
5.2.1 5—1
5.2.2 5-2
5.3
5.3.1 Sivutuulikomponentti 5-2
5.3.2 Koneen polaari 5-2

5.1 YLEISTÄ

Osassa 5 on tietoa nopeusmittarin kalibroinnista, sakkaus
nopeuksista ja koneen sivutuulikomponentista sekä muuta tietoa.

Kaaviokuvien tiedot on kerätty testilennoilla hyväkuntoisella
purjekoneella käyttäen normaalia ohjaustekniikkaa.
Tämän jälkeen tiedot on tietokonekäsitelty.

5.2 VIRALLISIA ARVOJA

5.2.1 NOPEUSMITTARIN NÄYTÖN KALIBROINTI

Tämä kaavio osoittaa paineenmittausaukkojen sijainnista
johtuvan nopeusmittarin virheen suuruuden.

krnl h
AS
3O0~

230

, ‘1

14C /
,

Yleistä
Virallisia arvoja
Nopeusmittari näytön kalibrointi
Sakkausnopeudet
Lisätietoa

Pa~neaukot: pitotpaine sivuvakaajan etureunassa
staattisen paineen aukot alhaalla eturungossa

~;

~,

::z z

100 — — — —

80 —~‘— — — — — — — —~ — —

601----- -

~ — — ••1 •~•~• —~• 1 —

48 k
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120 160 200 240 230 km/hCAS
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5.2.2 SAKKAUSNOPEUDET

LENTOKÄS IKIRJA

5 - SUORITUSARVOT

ilman vesipainoa
lentomassa 384 kg

suurimmalla vesipainolla
lentomassa 486 kg
(suurin sallittu) 67 km/h

5.3 LISÄTIETOA

5.3.1 SIVUTUULIKOMPONENTTI

Sivutuulikomponentti:

5.3.2 KONEEN POLAARI

lentokonehinauksessa 20 km/h (11 kts)
vintturihinauksessa 30 km/h (16 kts)

Koneen polaarista ilmenee vajoamisnopeus eri nopeuksilla
ja siipikuormilla. Polaari pätee puhtaaseen siipeen.
Hyönteiset ja sadepisarat siivellä heikentävät suoritus-
kykyä ja käsittelyominaisuuksia, katso myös sivu 4-15,
Laskeutuminen.

80 100 120

-~

,-

11.0 160 180 200 2?Okmlh

m Is 33 t.5kgIrn2

Sakkausnopeudet (lAS) suorassa lennossa:

62 km/h

\\
~
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OSA 6

Sivu
6.1 Yleistä 6-1
6.2 Kuormaussuunnitelma 6-2

6.1 YLEISTÄ

Tähän jaksoon sisältyy tiedot koneen perusmassasta,
massakeskiöasemasta, sallituista ohj aamokuormista ja
kuormausrajoituksista. Tiedot on tarkistettava myös
punnitustodistuksesta.

Kun ohjaajalla on tiedossaan nämä arvot ja kun hän tietää
niiden merkityksen, hän pystyy kuormaamaan koneen oikein
ilman mitään lisälaskelmia.

Perusmassa, ei-kantavienosien osien massan, massakeskiöaseman
ja kuormausrajoitusten määrittämistä koskevat tiedot on
annettu Huoltokäsikirjan kappaleessa 2.
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LENTOKÄS IKIRJA

6 - PAINOT JA KUORMAUS

6.2 OHJAAMON KUORMAUS (lentäjä ja laskuvarjo)

VAROITUS: Uudet tiedot aina punnituksen jälkeen,
sekä varustusta muutettaessa.
Muutokset laskettava Huoltokäsikirjan kappale 2 mukaan

Katso voimassa olevat tiedot pu n n itustod istu ksesta!

Perus -

massa
Suurin Pienin Pysyvästi Akku Sivu- Päiväm./
sallittu sallittu asennettu vakaa- vakaaja Tarkastaja
ohjaamo ohjaamo paino jassa säiliö
kuorma kuorma etu taka ON/EI ON/-~
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LBA-Nr. EB - 4 KUVAUS

OSA 7

Sivu
7.1 Yleistä 7-1
7.2 Ohjaamon hallintalaitteet 7-2
7.3 Lentojarrut 7-3
7.4 Tavaratila 7-3
7.5 vesijärjestelmä ja sen toiminta 7-3, 7-4
7.6 Sähköjärjestelmä ja sen toiminta 7-4
7.7 Painejärjestelmä 7-5
7.8 Muita varusteita
7.8.1 Irrotettavat lisäpainot (trimmipainot) 7-5
7.8.2 Happijärjestelmä 7-5
7.8.3 Hätälähetin 7-5

7.1 YLEISTÄ

Tämä jakso antaa kuvauksen koneen järjestelmistä ja
toiminnoista sekä tärkeää tietoa niiden turvallisesta ja
oikeasta käyttämisestä.
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LBA-Nr. EB - 4 KUVAUS

7.2 OHJAAMON HALLINTALAITTEET

Numerot viittaavat ohjaamokilpiin, katso myös Lentokäsikirja
sivut 2-8, 2-9 ja Huoltokäsikirja kappale 10.

A Vasen kuomun lukitus

B Oikea kuomun lukitus ja
kuomun pakkolaukaisu

C Tuuletus

D Hinauksen irroitus

E Trimmivipu

F Trimmin lukitusnuppi

G Lentojarrun kahva

H Polkimien säätö

1 Laskutelineen vipu

J Selkänojan säätä

K Veden poistoventtiili

D

.1

E~
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7.3 LENTOJARRUT

LENTOKÄSIKIRJA
7 - JÄRJESTELMIEN
KUVAUS

7.4 TAVARATILA

~EEE~

~~

______ ~ ••.•••..•• /

Tavaratilaan pääsee vain maassa, kun on kallistanut
selkänojan eteenpäin. Kuormaus vasta kokoamisen jälkeen.
Varusteet (esim. akut) on kiinnitettävä Huoltokäsikirjan
kappale 11 mukaan

7.5 VESIPAINOJÄRJESTELMÄ JA SEN KÄYTTÖ

Oikealla ohjaamon sivulla oleva vipu käyttää koko vesijärjes
telmää. Siiven tyhjennysventtiili kytkeytyy automaattisesti
konetta koottaessa. Käytä puhdasta vettä tiivisteiden iän
pidentämiseksi.

jatkuu.
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7.5 VESIPAINOJ~RJESTELMÄ JA SEN K)~YTTÖ

7.6 SÄHKÖJÄRJESTELMÄ JA SEN TOIMINTA

Sähköjärjestelifiän periaate selviää alla olevasta kaaviokuvasta.
Virtalähteenä on 12V akku. Katso Varusteluettelo
Huoltokäsikirjafl kappale 12.

Jos käytetään kahta akkua, pääkytkimen on silloin oltava kol
miasentoinen. Kaikissa sähkölaitteisSa täytyy olla varoke.
(sulake tai lämpölaukaisin). Katso varusteluettelo.
Käytettäessä lämpölaukaisimia erillinen pääkytkin ei ole tarpeen

Sulakkeiden sijoitus: Pääsulake akussa
Yksittäisten virtalaitteiden sulakkeet
mittaritaulun alaosassa.

LENTOKÄSIKIR3A
7 - JÄRJESTELMIEN
KUVAUS

Rungon vesipainoj ärj estelmä:

jatkuu

Jakoliitin

Kytkimet
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LENTOKÄS IKIRJA
7 - JÄRJESTELMIEN
KUVAUS

nopeus- ja korkeusmittarille:
Aiemmat rungon etuosassa

variometrille:
Ylemmät rungon etuosassa
Takarungossa

Kompensointiputki sivuvakaajassa, ylempi putki

Putkistoj en värimerkinnät:

1. Vakaajapitot: punainen
2. Nokan aiemmat staattiset:

sininen, vain nopeus ja
korkeusmittari lie

3. Nokan ylemmät staattiset:
kirkas 6 mm

4. Takarungon staattinen:
keltainen

5. Kompensointi: vihreä
6. Termospullo variometrille:

kirkas 8 mm

Liitettäessä sähköinen variometri takarungon staattisen paineen
aukkoon (putki no 4), täytyy järjestelmään asentaa puhallusjär
jestelmä, jotta väitetään veden joutuminen putkistoon vesitank
keja tyhjennettäessä. Tällöin sähkövariometri ei toimi vesiä
poistettaessa.

7.8 ERILAISIA VARUSTEITA

7.8.1 LISÄPAINOT (Trimmipainot)

Ohjaamon minimikuorman saavuttamiseksi voidaan sivuperäsinpol
kimien etupuolella olevaan kierretankoon kiinnittää lisäpainoa,
jonka kiinnitys varmistetaan pyälletyllä mutterilla,
(12 mm kierre).

7.8.2 HAPPIJÄRJESTELMÄ

Lasikuituinen tila kolmen tai neljän litran happipullolle
vasemmalla pääkaaressa, halkaisijaltaan 100 mm.
Happijärjestelmän paino ja sijainti on huomioitava konetta
kuormattaessa.

7.8.3 HÄTÄLÄHETIN (ELT)

Mahdollista asentaa tavaratilan taakse ylärungon kuorta vasten.
Kaukosäätö voi olla mittaritaulussa. Hätälähettimen paino ja
sijainti on huomioitava konetta kuormattaessa

ROLLADEN-SCHNEIDER
1 Flugzeubau GmbH
[j~BA•Nr. EB - 4

7.7 PAINEJÄR3ESTELMX (Staattinen ja kokonaispaine)
Pitotpaineaukko: Sivuvakaajan etureunassa, kompensoinnin alla

Staattisen
paineen aukot:

Sähkövariometri

~~~iometri
Termospul10
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8.1
8.2
8.3
8.3.1
8.4

OSA 8

Sivu
8—1
8—1
8—2
8-2, 8-3
8-3
8-3
8-3
8-4, 8—5
8-5
8-5

Tämä osa sisältää valmistajan suosituksia koneen maakäsittelystä
ja huollosta. Siihen sisältyy myös tiettyjä tarkastus- ja
huoltotoimenpiteitä, joita noudattaen taataan koneen kunnon
säilyminen hyvänä. Suositellaan noudatettavaksi voitelu- ja
ennaltaehkäiseviä huolto-ohjeita, jotka perustuvat koettuihin
lento- ja sääolosuhteisiin.

a) Niiden tietojen osalta, joita tästä käsikirjasta ei löydy,
suositellaan yhteydenottoa myyntiedustajaan tai valmistajaan.

b) Kaikissa yhteydenotoissa tulee mainita koneen sarjanumero.

c) Sarjanumero löytyy oikealla pääkaaressa olevasta tyyppi
kilvestä

d) “Ohj eet lentokelpoisuuden säilyttämiseksi” (Huoltokäsikirj a)
toimitetaan jokaisen koneen mukana (engl. “Instructions for
Continued Airworthiness”.

ROLLADEN-SCHNEIDER LENTOKÄSIKIRJA Sivu 8-1
Flugzeubau GmbH 8 - KÄSITTELY, LS7
LBA-Nr. EB - 4 HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Yleistä
Koneen tarkastusj aksot
Ennaltaehkäisevä kunnossapito
Muutokset tai korjaukset
Koneen maakäsittely ja maakuljetus

Tuenta-alueet perävaunukulj etuksessa
Tuenta-alueet koko koneen nostoon

8.5 Puhdistus ja hoito
Pitkittäistyöntötankojen laakerit
Pitkäaikainen varastointi

8.1 YLEISTÄ
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8.2 KONEEN TARKASTUSJAKSOT

a) Vuositarkastus tarkastuslistan ja tarkastuslomakkeen
mukaisesti, jotka sisältyvät Huoltokäsikirjaan, kappale 2

b) Valmistajan suosittelema päivätarkastus, lentoonlähtöä
edeltävä tarkastus sekä ohjaamotarkastus kappaleessa 4
olevien tarkastuslistojen mukaan.

c) Valmistajan suosittelemat lisätarkastukset, tilanteen mukaan
(kova lasku pyörähdys maassa tms.) Huoltokäsikirjan
kappaleen 2 mukaan.

d) Lentokonetta tai sen osia koskevat lentokelpoisuusmääräykset
voivat edellyttää tarkastuksia.

Omistajan/käyttäjän vastuulla on huolehtia, että kaikkia
asiaankuuluvia lentokelpoisuusmääräyksiä noudatetaan.

Kun tarkastukset ovat toistuvia, ne voidaan joustavuuden
edistämiseksi lisätä vuositarkastuslistan loppuun tai
erityiseen tarkastuslistaan.

e) Käyttöajaltaan rajatut osat, kuten hinauskytkin tai
istuinvyöt, voivat vaatia muita tarkastuksia

Tarkastuksen suorittaja kuittaa tarkastuksen laitekorttiin.

Epäselvissä tapauksissa käänny myyntiedustajan, valmistajan
tai ilmailuviranomaisen puoleen.

8.3 ENNALTAEHKÄISEVÄ KUNNOSSAPITO

a) Lupakirjan omistava lentäjä, joka omistaa tai käyttää
konetta voi suorittaa rajoitetussa määrin ennaltaehkäiseviä
huoltotoimenpiteitä.

b) Muihin huoltotoimiin vaaditaan asiankuuluvan kelpuutuksen
omaava henkilö.

c) Ennaltaehkäisevät huoltotyöt tulee suorittaa kyseisten lento
kelpoisuuden säilyttämistä koskevien ohjeiden (Huoltokäsi
kirja) mukaisesti, jotta varmistetaan toimien asianxnukaisuus.
“Ohjeet lentokelpoisuuden säilyttämiseksi” (Instructions
for Continued Airworthiness) toimitetaan jokaisen koneyksilön
mukana sarj anumerolla varustettuna.

8.3.1 MUUTOKSET TAI KORJAUKSET

a) Muutosten ja korjausten suorittajan tulee olla korjaustöihin
valtuutettu.

b) Ennen muutostöitä on otettava yhteys ilmailuviranomaiseen
ja varmistuttava, että koneen lentokelpoisuus säilyy.

jatkuu.
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8.3.1. MUUTOKSET TAI KORJAUS . .jatkuu

c) Muutoksiin ja korjauksiin tarvitaan valmistajan kirjallinen
suostumus. (Erityisneuvoja, piirustuksia jne.)

Ennen seuraavaa lentoa tapahtuva korjaus

Mikäli on epäselvyyttä siitä onko kyseessä “pieni” vai “suuri”
korjaus on otettava yhteys valmistajaan.

Suuremmat korjaukset on suoritettava Rolladen- Schneider
korjausmenetelmien mukaisesti luvan omaavissa lentokoneiden
komposiittirakenteisiin perehtyneissä korj aamoissa.

Tiettyjä, suurempia korjauksia voi suorittaa vain tehdas, koska
siellä on tarvittavat muotit. Asia on tapauskohtaisesti
tarkistettava tehtaalta.

8.4 MAAKÄSITTELY JA MA.AKULJETUS

Kokoaminen ja purkaminen, katso Normaalitoiminta kappale 4.

MAAKULJETUS
- hinaa vain kävelynopeudella
- käytä elastista hinausköyttä ja siivenkärkihenkilöä

tai
- kuljetuspyörää ja kuljetustankoa sekä jousitettua

siivenkärkipyörää.

TUENTA-ALUEET PERÄVAUNUKULJETUKSESSA

RUNKO: - kannuslusikka tai kannuspyörä
- pääpyörä
- rungosta pääkaaren edestä vähintään 300 mm

levyisellä tuella.

SIIPI: - oikeasta siipisalosta joko sisemmästä tai
ulommasta päätapin reiästä.

- vasemmasta siipi.salosta sisemmästä päätapin reiästä;
ulommasta vain jos molemmat tyvisalot kantavat

- siiven tyvikaaren alueelta, vähintään 150 mm
levyisellä tuella

- siiven puolivälistä vähintään 250 mm levyisellä
tuella

TÄRKEÄÄ: Käsittele siivekettä hellävaraisesti

KORKEUSVAKAAJA: - halutusta kohdasta vähintään 80 mm levyisellä
tuella

TUENTA-ALUEET KOKO KONEEN NOSTOON:
- siipisalon alta, ei koskaan torsion alta
- runkokuoren alta siiven etupuolelta
- runkokuoren alta siiven takapuolelta
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8.5 PUHDISTUS JA HOITO

TÄRKEÄ VAROITUS: Ellei konetta kiilloiteta kovalla vahalla
jokaisen puhdistuksen jälkeen gelcoatissa näkyy selviä
vaurioitumisen merkkejä, jotka johtuvat lämpötilan muutoksista
ultraviolettisäteilystä ja kosteudesta.

Kosteus läpäisee hartsirakenteen pitemmän altistumisen jälkeen
ja aiheuttaa turpoamista. Samanaikainen korkea lämpötila nopeut
taa prosessia. Gelcoatin suojaaminen vahalla hidastaa tätä pro
sessia, mutta ei täysin estä sitä. Sisäosiin päässyt vesi on
mahdollisuuksian mukaan poistettava sienellä. Jos tarpeen jätä
kuivaan paikkaan kuivumaan.

Ultraviolettisäteily (auringonvalo, erityisen voimakas lennet—
täessä korkealla) aiheuttaa polyesterpinnan haurastumista ja
kellastumista. Siksi on vältettävä tarpeetonta auringonvaloa
ja säilytettävä kone mieluummin putkessa kuin ulkona.

Teipin jäänteet tulee poistaa White spirit-liuoksella
(katso myös maalivalmistaja Lesonalin suosituksia)

Älä koskaan käytä kuivaa riepua kuomua pyyhkiessäsi, koska se
aiheuttaa staattista sähköä ja pölyhiukkasten kerääntymistä
sekä pinnan naarmuuntumista. Puhdista kirkkaalla vedellä,
puhtaalla säämiskällä ja käyttäen lopuksi antistaattista liuosta
(esim. Plexiklar)

PUHDISTUS JA HOlTOsuositukset maalivalmistaja Lesonalin
suositusten mukaan, jotka on päivätty 7.7.81:

Sopivaa: - vesi ja pesuneste annosteluohjeiden mukaan
- autovaha, silikonipitoinen tai ilman silikonia
- kovapintainen autovaha

Varauksin
sopivaa: - autoissa käytettävä bensiini tai White Spirit

pohj aiset puhdistusaineet
- alkoholi, kuten sprii ja isopropyylialkoholi

Varauksella siksi, että näitä aineita tulee käyttää
vain pyyhkäisyyn, ei märällä rätillä uittamiseen

Sopimattomia:
- vahvat liuottimet ja ohentimet (asetoni)

Nämä aineet saattavat vahingoittaa gelcoatia ja
aiheuttaa paikallista kutistumista

Täysin sopimattomia:
- trichlorethyleeni
- klooratut hiilivedyt, kuten hiilitetrachlorit

Nämä nesteet tuhoavat gelcoatia

Muut kaupan olevat tuotteet on testattava ennen käyttöä.
jatkuu.
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8.5 PUHDISTUS JA HOITO . .jatkuu

Tapit, holkit ja ohjainliitännät
Mittapoikkeamarajoitusten vuoksi ei näitä kaikkia voida
pintakäsitellä. Voitele säännöllisesti tavallisella rasvail

1 stuinvyöt
Tarkasta säännöllisesti ettei vöissä ole hankaumia, hometta
tai kulumaa. Tarkasta ettei kiinnikkeissä ole ruostetta ja
että ne toimivat hyvin.
Ks. myös liitteenä olevia vöiden valmistajan hoito-ohjeita

Ohj ainpintojen tiivistykset
Koneen ollessa purettuna aseta ohjainpinnat O-asentoon,
jotta joustavat teipit eivät menetä kimmoisuuttaan ja
tiivistävyyttään.

Hinauskytkin
Puhdista säännöllisesti puhaltamalla ja voitele öljy
sumuttimella.
Tutustu myös valmistajan kunnossapito-ohjeisiin.

Pitkittäistyöntötankoj en laakerit
Näitä laakereita ei saa lainkaan voidella, koska voitelun
jälkeen niihin kerääntyisi likaa ja muoviosat vaurioitui
sivat. Tälläisiä laakereita on kaikkialla siiven työntötan
goissa, rungossa olevissa työntötangoissa sekä
laskutelineen työntötangoissa.

PITKÄAIKAINEN VARASTOINTI

Pitkäaikaissäilytystä edeltävät toimet
- poista mittaristo ja säilytä erikseen
- sulje painejärjestelmän aukot ja koneen sisällä olevat

putkenpäät
- suojaa kaikki metalliosat öljysumuttimella ja vaseliinilla
- sulje kaikki aukot niin etteivät pieneläimet pääse

tunkeutumaan sisään

Uudelleen käyttöönotto
- suoritetaan vuositarkastus (ks. Huoltokäsikirjan ohjeet

sivu 2-1)
- tarkasta, ettei siivissä eikä rungossa ole pieneläimiä

(hiiriä, lintuja jne) eikä pesiä.

KORKEUSVAKAAJAN ETUKI INNITYS

Sivuvakaajassa oleva korkeusvakaaja kiinnitys tapahtuu erityi
sellä silmukkapäätelaakerilla (unibail), joka on liimattu
oikeansuuntaiseen asentoon. (ks. kilpiä sivu 2-8, 2-9).
Jos laakeri löystyy kiinnityksestään (tahallisesti tai tahat
tomasti) kiinnike voi vaurioitua korkeusvakaajaa asennettaessa
jos kiinnikkeet eivät ole linjassa toisiinsa nähden.
VAROITUS: Jos näin on tapahtunut pyydä ohjeita valmistajalta.
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