
התנעה

הפעל ונעל– מעצור 

חגור- חגורות 

כוון- פדלים 

Lשמאל – ברז דלק 

ON– מאסטר 

EFIS  1 – ON

תקינים– מחווני מנוע 

bar 0.3-0.4 הפעל ובדוק לחץ– משאבת דלק חשמלית 

(מופעל=משוך)לפי הצורך – משנק

בשליש ראשון ויד עליה– מצערת 

נקיים– מדחף וסביבתו 

סגורה ונעולה-חופה 

הפעל לפי הצורך– תאורות 

(מעלה) ON –מצתים 

בצע– התנעה 

2000– ד "סל

(' ש10תוך ) bar 2-5  –לחץ שמן 

ד"מנע נפילת סל. סגור בהדרגה– משנק 

כבויה- נורת גנרטור 

v 14 – 12– טעינת חשמל 

bar 0.3-0.4 לחץ, הפסק- משאבת דלק חשמלית

EFIS 2 – ON

ON– אוויאוניקה 

OFF- טייס אוטומטי 

בדוק- נתיכים 

לפני הסעה

כייל- ברומטור 

 ומכוייל לתדרON- רדיו 

AHRM תקינים ומכויילים– מחווני טיסה 

GPS - מכוייל ותוכנית טיסה מוכנה

ON- אורות נחיתה 

בדוק- ברקסים 

בדיקת מנוע

בדוק- מכווני מנוע 

 כתנאי לבדיקת מצתים50. מינ– מנוע . טמפ

BAR 2-5- לחץ שמן 

PSI 2.2-5.8- לחץ דלק 

ד" סל4000– בדוק אחד אחד ב – מצתים 

ד" סל150הפרש מרבי ,ד" סל300נפילה מרבית 

הפעל חשמלית, bar 0.3-0.4 בדוק לחץ– משאבת דלק 

(1400)לסרק בטריקה – מצערת 

 מעלות לצלע סופית45– הצב המטוס ב  –עמדת המראה 

הפעל ונעל– מעצור 

חגור– חגורות 

ON– משאבת דלק 

Lשמאל – ברז דלק 

ON X 2- מצתים 

בדוק חופשיות– הגאים 

T/O למצב– מדפים 

נטראלי– מקזז 

מוכן- ניווט 

תקינים ומכויילים– מחווני טיסה 

כייל לגובה השדה– מד לחץ אויר 

50שמן מעל , מנוע בתחום הירוק– מחווני מנוע 

v 14 – 12– טעינת חשמל 

0.3-0.4 –משאבת דלק 

כדרוש לביצוע המשימה– דלק 

חופה סגורה ונעולה

OFF- טייס אוטומטי 

לפי הצורך- תאורה 

5100כנדרש - טרנספונדר 

הוצא- נצרת מצנח 

נקיה- צלע סופית 

וודא בראיה- רוח 

הליכה סביב/המראה

 +5200ד "כח מלא ובדוק סל– מנוע 

(כתלות ברוח, לחץ רגל ימין)שמור – מרכז מסלול 

בדוק במגבלות– מכוונים 

הפסק לחץ על גלגל אף והקפא מצב – 30מהירות 

נתק – 50מהירות 

75הנמך אף קלות לאיסוף מהירות – בגובה בטוח 

הרם- כנפיים מאוזנות , 75מהירות , +300'–מדפים 

טיפוס

(לחץ רגל ימין)+ 5000– מנוע 

75שעור טיפוס מרבי במהירות – מהירות 

למצב טיפוס– קיזוז 

במגבלות–מכוונים 

שיוט

OFF– משאבת דלק חשמלית 

ימין או שמאל– ברז דלק 

.הפעל משאבת דלק– במעבר בין ימין ושמאל 

הצטרפות להקפה

OFF– טייס אוטומטי 

אתר- מטוסים אחרים בהקפה 

הגדר- מסלול בשימוש 

דווח– רדיו 

75– מהירות 

ON– משאבת דלק 

ON- אור נחיתה 

בדוק- בלמים 

חגור– חגורות 

לפי הצורך– מדפים 

לפי הצורך– קיזוז 

צלע סופית ונחיתה

ציר מסלול– שמור 

60–מהירות 

דווח- רדיו 

50 - 45– נגיעה 

הורד למסלול– גלגל אף 

ביד ימין הפעל–מעצורים 

פנה– סוף מסלול 

לאחר נחיתה

OFF- משאבת דלק 

.הרם– מדפים 

STANDBY- טרנספונדר 

חבר- נצרת מצנח 

כיבוי

סרק– מנוע 

במגבלות– מכוונים 

כבה– תאורה 

כבה– אוויאוניקה 

EFIS 1+2 – כבה

(כ שמאל"ימין ואח)כבה – מצתים 

כבה– מאסטר 

שחרר– חגורות 

פתח- חופה 


