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Osiągi-Specyfikacja: 
 
Masa Całkowita:................................................................................2800 lbs (1270 
kg) 
 
Prędkość, mieszanka maksymalnie bogata: 
Prędkość maksymalna na poziomie morza........................176 mph……… (283 km/h) 
Prędkość przelotowa, 75% mocy na wysokości 7 000 feet (2133 m)….166 mph (267 
km/h) 
 
Zasięg, mieszanka normalna: 
Prędkość przelotowa, 75% mocy, na wysokości 7 000 feet 765 miles ……….(1231 
km) 
50 gal bez rezerwy...............................................................................4.6 godz. 
Zasięg optymalny, przelot na wysokości 10 000 feet (3048m)..............895 miles 
(1440 km); 50 gal bez rezerwy.............................................................6.6 godz 
Pionowa prędkość wznoszenia na poziomie morza .........860 fpm ………….(4,4 m/s) 
 
Pułap użyteczny......................................................................16 000 feet (4876 m) 
 
Start: 
Rozbieg.........................................................................................890 feet (271 m) 
Odległość całkowita do pokonania przeszkody o wysokości  50 feet (15 m) . . 1585 
feet (483 m) 
 
Lądowanie: 
Dobieg.....................................................................................730 feet (223 m) 
Odległość minimalna do lądowania znad przeszkody o wysokości 50 feet (15 m) .... 
1350 feet (411 m) 
 
Prędkości przeciągnięcia: 
Klapy schowane, bez gazu...........................................................66 mph (106 km/h) 
Pełne klapy, bez gazu....................................................................57 mph (92 km/h) 
 
Masa pustego samolotu (baz paliwa i załadowania - w przybliżeniu)..... 1893 lbs 
(858,5 kg) 
 
Masa użyteczna ..........................................................................907 lbs (411,5 kg) 
 
Bagaż..........120 lbs (54,4 kg) 
 
Obciążenie powierzchni skrzydeł.........16,1 pounds/sq.foot (7,3 kg/sq/foot = 
0,68kg/m

2
) 

 
Obciążenie mocy...................................................................14 lbs/HP (6,35 kg/HP) 
Całkowita pojemność paliwa................................................51 gal (189 l)=136,1 kg 
Pojemność układu olejowego.....................................................8 qts. (7,6 l)=6,8 kg 
Śmigło: stałe obrotowe, o średnicy: ..........................................78 inches  (198 cm) 
Silnik: z wtryskiem, 200 konny przy 2700 obrotach, ............ Lycoming IO-360-A1B6 
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Gratulacje... 
Witamy w klasie posiadaczy samolotów Cessna!  Twoja Cessna została 
zaprojektowana aby dać Ci maksimum osiągów, ekonomii i wygody. Jest 
naszym pragnieniem, abyś to czuł latając tym samolotem dla przyjemności 
lub w sprawach służbowych, abyś doświadczył miłego doświadczenia 
połączonego z realizacją swoich celów. 

Ten podręcznik użytkownika został przygotowany jako przewodnik aby 
dostarczyć Ci maksimum przyjemności i korzyści z Twojej Cardinal RG. 
Zawiera informacje na temat wyposażenia Twojego samolotu, procedur 
operacyjnych, osiągów oraz sugestii  na temat jego serwisowania i 
pielęgnacji. Bardzo zachęcamy Cię do przeczytania go od deski do deski i 
częstego powracania do niego. 

Nasze zainteresowanie w przyjemności Twojego latania nie jest ograniczone  
tym, iż kupiłeś Cessnę. Na całym świecie dział sprzedaży Cessny jest 
wspomagany przez dział serwisowy, który jest gotowy ci pomagać. 
Większość sprzedawców Cessny oferuje następujące usługi: 

 Fabrycznie szkolony personel do zapewnienia Ci wygodnego 
serwisu. 

 Fabrycznie  zatwierdzone wyposażenie serwisowe, aby zapewnić 
maksymalną efektywność serwisantów. 

 Magazyn części zamiennych dostępnych zawsze wtedy gdy ich 
potrzebujesz. 

 Ostateczną i najbardziej autorytatywną informację serwisową na 
temat samolotów Cessny, ponieważ nasi sprzedawcy posiadają 
wszystkie podręczniki serwisowe, katalogi części jak również 
przechowują wszystkie biuletyny serwisowe i nowości serwisowe 
wydawane przez Cessna Aircraft and Company. 

 
Zachęcamy wszystkich posiadaczy Cessn aby wykorzystywali naszych 

sprzedawców do maksimum. 

Bieżący katalog sprzedawców Cessny towarzyszy Twojemu samolotowi. 
Katalog ten, jest często aktualizowany i aktualna kopia jego jest dostępna 
dla Ciebie u sprzedawcy. Niech stanie się on pomocą w planowaniu twoich 
podróży, gorące powitanie czeka na Ciebie u każdego sprzedawcy!  
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Strona celowo pozostawiona pusta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aktualizacja: 20.10.2011                                                                                                                          Wersja 1,3 

 
 
 

Jednym z pierwszych kroków do uzyskania najlepszych osiągów, 
efektywności i przyjemności z latania Twoją Cessną, jest zapoznanie się z 
wyposażeniem samolotu, jego systemami i układem sterowania. To można 
najlepiej osiągnąć, siedząc w samolocie i przeglądając ten podręcznik. Te 
elementy, których funkcja i działanie nie są takie oczywiste, są opisane w 
Części Drugiej.  

Cześć pierwsza opisuje, w formie typowej checklist-y pilota, kroki 
niezbędne do obsługiwania Twojego  samolotu w sposób  efektywny i 
bezpieczny. Nie jest ona taką typową checklista, jest znacząco dłuższa i 
pokrywa w skrócie wszystkie szczegóły, które powinieneś znać wykonując 
typowy lot. 

Charakterystyka lotna i operacyjna Twojego samolotu jest normalna w 
każdym zakresie. Samolot nie wymaga ‘niezwykłych’ zachowań,  i nie 
posiada ‘niezwykłych’ parametrów operacyjnych, które wymagałyby 
opanowania. Wszystkie układy sterowania reagują w normalny sposób w 
całym zakresie ich użytkowania. Wszystkie prędkości podane w częściach 
1,2 i 3 są Prędkościami Wskazywanymi (Indicated Airspeed - IAS). 
Odpowiadające im Prędkości Kalibrowane (Calibrated Airsped CAS) można 
uzyskać z Tabeli Korekcji Prędkości zamieszczonej w Części 6. 

 
 
 

 
 

Przed wejściem do samolotu 

 
1. Dokonaj przeglądu zewnętrznego zgodnie z rysunkiem 1-1 

 
 
 

1-1 



 

Aktualizacja: 20.10.2011                                                                                                                          Wersja 1,3 

 
 

 
 

Uwaga 
Wzrokowo oceń ogólnie samolot w trakcie jego obchodu  dokoła. W razie 
zimnej pogody usuń wszelkie nawet małe nagromadzenia szronu, śniegu i 
lodu ze skrzydeł kadłuba i powierzchni sterów. Również upewnij się, iż 
powierzchnie sterowe nie zawierają wewnętrznych akumulacji lodu lub 
innych substancji. Jeśli planowany jest lot w nocy, upewnij się czy działa 
oświetlenie samolotu i czy masz podręczną latarkę. 

1. a) Sprawdź położenie dźwigni wypuszczenia podwozia czy jest 
ustawiona w pozycji DWN. 
b) Zdejmij blokadę sterów. 
c) Sprawdź czy iskrowniki są w pozycji OFF(wyłączone). 
d) Włącz wyłącznik główny (pozycja ON) sprawdź wskaźniki paliwa i 

wskaźnik świetlny (zielona lampka) podwozia DWN, następnie 
wyłącz wyłącznik główny (pozycja OFF). 
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e) sprawdź, czy dźwignia zaworu głównego paliwa jest w pozycji On 
(włączony).  

f) Przed każdym pierwszym lotem w danym dniu i po każdym 
tankowaniu wyciągnij cięgło zaworu drenażu paliwa na około 4 
sekundy aby oczyścić odstojnik paliwa z mogącej się pojawić wody 
lub osadów.  Po tym, sprawdź zamknięcie zaworu drenażu. Jeśli 
woda zostanie zaobserwowana, nie jest wykluczone iż znajduje się 
ona w odstojniku. W takim przypadku korki spustowe przewodów 
odpowietrzających powinny zostać odkręcone i sprawdzone na 
obecność wody. 

g) Sprawdź zabezpieczenie drzwi bagażnika. 
2. a) Usuń blokadę steru kierunku, jeśli zainstalowana. 

b) Odwiąż ogon, jeśli jest zawiązany. 
c) Sprawdź ruchomość, brak blokad i mocowania powierzchni 

sterowych w tylnej części samolotu. 
3. a) Sprawdź  ruchomość, brak blokad i mocowania lotek. 

b) Sprawdź drożność przewodów wentylacyjnych zbiorników paliwa (na 
końcu krawędzi spływu końcówki skrzydła). 

4. a) Odwiąż skrzydło, jeśli jest zawiązane. 
b) Sprawdź ciśnienie koła podwozia głównego. 
c) Wzrokowo sprawdź poziom paliwa, a następnie mocowanie zaworu 

baku paliwa. 
5. a) Sprawdź poziom oleju. Nie lataj mając mniej niż 6 kwart. Na dłuższe 

trasy uzupełnij poziom do 8 kwart.  
b) Sprawdź śmigło i kołpak czy nie ma na nich pęknięć i uszkodzeń. 

Śmigło również pod kątem wycieków. 

c) Sprawdź wlot filtru powietrza czy nie jest zakurzony i czy nie 
znajdują się tam ciała obce.  

d) Sprawdź uniesienie amortyzatora koła przedniego, mocowanie 
drzwi podwozia przedniego i ciśnienie w kole przednim. 

e) Odwiąż linę mocująca (jeśli jest zawiązana). 
f) Sprawdź wloty ciśnienia statycznego (czy nie są zatkane) na obu 

stronach kadłuba.  
6. a) Sprawdź ciśnienie koła podwozia głównego. 

b) Wzrokowo sprawdź poziom paliwa, a następnie mocowanie zaworu 
baku paliwa. 

7. a) Usuń ochraniacz rurki Pitota, jeśli jest założony i sprawdź ujście 
rurki czy nie jest zatkane. 

b) Odwiąż skrzydło, jeśli jest zawiązane. 
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8. a) Sprawdź drożność przewodów wentylacyjnych zbiorników paliwa 
(na końcu krawędzi spływu końcówki skrzydła). 

b) Sprawdź  ruchomość, brak blokad i mocowania lotek. 

Przed uruchomieniem silnika 
1. Siedzenia ustawione i zablokowane, pasy siedzeniowe i barkowe - 

zapięte i dopasowane. 
2. Dźwignia kranu paliwa (zaworu głównego) ustawiona w pozycji ON 

(skierowana do przodu) - sprawdź. 
3. Radia i wyposażenie elektryczne wyłączone OFF - sprawdź. 
4. Hamulce sprawdź i zablokuj. 
5. Zasłonki silnika Open (otwarte). 
6. Sprawdź pozycję dźwigni włącznika podwozia, czy jest ustawiona w 

pozycji DWN. 

Uruchomienie silnika 
1. Mieszanka odcięta (cięgło w pełni wyciągnięte). 
2. Śmigło odciążone –wysokie obroty (cięgło całkowicie wciśnięte). 
3. Przepustnica otwarta na 0,6 cm. 
4. Włącz akumulator (włącznik główny-prawy klawisz) – pozycja ON. 
5. Włącz elektryczną pompę paliwa-włącznik pozycja ON. 

6. Mieszanka - wciśnij cięgło całkowicie do przodu aż uzyskasz 4-6 
gal/h (ok.6 sekund), następnie całkowicie wycofaj do tyłu do pozycji 
Idle cut-off  (odcięta).   

UWAGA 
Jeśli silnik jest ciepły lub zalany, otwórz przepustnicę na ok. 3 cm i omiń procedurę 
podaną w pkt. 6. Jeżeli nie możemy uruchomić silnika powyższą metodą, która pomija 
wstępne zalanie paliwem, zastosuj procedurę uruchamiania silników z zastosowaniem 
pkt.6. 

7. Podaj komendę ‘OD ŚMIGŁA’. 
8. Włącz starter i zwolnij go do pozycji BOTH (oba), gdy silnik się 

uruchomi. 
9. Mieszankę wzbogacaj płynnie (cięgło płynnie do przodu ale nie 

zupełnie do końca) w momencie gdy silnik odpali. 
10. Przepustnica - cofnij na wolne obroty . 
11. Sprawdź ciśnienie oleju (zielony zakres). 
12. Wyłącz elektryczną pompę paliwa. 
13. Włącz alternator (włącznik główny - lewy klawisz) 

Przed Startem 
1. Włącz hamulec postojowy. 
2. Sprawdź pełen zakres i poprawność działania sterów. 
3. Trymery wysokości i kierunku ustaw w pozycji do startu. 
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4. Dźwignia kranu paliwa (zaworu głównego) ustawiona w pozycji ON 
(skierowana do przodu) - sprawdź. 

5. Ustaw przepustnicę na 1800 obrotów. 
6. Dokonaj kontroli wskazań przyrządów silnika i gospodarki prądem. 
7. Sprawdź iskrowniki (spadek obrotów na każdym z  iskrowników nie 

powinien przekroczyć 150 obrotów lub różnica nie powinna być 
większa niż 50 obrotów pomiędzy nimi).  

8. Śmigło - zaciąż i odciąż (obroty minimalne - cięgło wyciągnięte i 
powrót do obrotów maksymalnych – cięgło wciśnięte).  

9. Wskazania podciśnienia (Suction) w granicach 4,6 do 5,4. 
10. Włącz Avionic Master Switch i ustaw przyrządy pilotażowe i radia. 
11. Światła nawigacyjne, ostrzegawcze i stroboskopowe - włącz. 
12. Autopilot – sprawdź czy wyłączony. 
13. Drzwi kabiny (lewe i prawe) zamknięte i zabezpieczone (obie 

dźwignie do przodu). 

Start 

Start normalny 

1. Klapy 00-100 (100 preferowane). 
2. Daj płynnie pełen gaz – 2700 RPM. 
3. Mieszanka bogata (zuboż zgodnie z tabelą przepływu paliwa jeśli 

start z elewacji > 3000 feet). 
4. Unieś koło przednie przy prędkości 65 mph. 
5. Prędkość wznoszenia po oderwaniu 75-85 mph . 
6. Po oderwaniu zahamuj koła. 
7. Po osiągnięciu dodatniego wznoszenia schowaj podwozie. 
8. Schowaj klapy (jeśli wypuszczone). 

Start skrócony 

1. Klapy 100 . 
2. Pełne hamulce.  
3. Daj płynnie pełen gaz – 2700 RPM. 
4. Mieszanka bogata (zuboż zgodnie z tabelą przepływu paliwa jeśli 

start z elewacji > 3000 feet). 
5. Zwolnij hamulce. 
6. Unieś koło przednie przy prędkości 60 mph. 
7. Prędkość wznoszenia po oderwaniu 71 mph, po minięciu przeszkód 

ustaw prędkość wznoszenia zgodnie z tabelą ‘Maksymalne 
Parametry Wznoszenia’. 

8. Po oderwaniu zahamuj koła. 
9. Schowaj podwozie po minięciu przeszkód.  
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UWAGA 
Nie redukuj mocy dopóty, dopóki podwozie i klapy nie zostaną schowane. 
 
 

Wznoszenie 

Wznoszenie normalne 

1. Prędkość 100-120 mph. 
2. Ciśnienie ładowania 25 cali, obroty 2500. 
3. Mieszanka bogata lub zubożona do 13 gal/h. 
4. Zasłonki silnika otwarte zgodnie z potrzebą. 

Wznoszenie maksymalne 

1. Prędkość 95 mph na poziomie morza do 91  mph na 10 000 feet. 
2. Pełna przepustnica i 2700 obrotów. 
3. Mieszanka - zuboż zgodnie z tabelą przepływu paliwa na danej 

wysokości. 
4. Zasłonki silnika w pełni otwarte. 

Przelot 
1. Ciśnienie ładowania od 15-25 cali i 2100-2500 obrotów. Ustaw 

parametry na nie więcej niż 75% mocy. 
2. Ustaw trymery wysokości i kierunku. 
3. Zuboż mieszankę zgodnie ze informacjami zawartymi w Części 6 

(Dane Operacyjne). 
4. Zamknij zasłonki silnika. 

Zniżanie 
1. Mieszanka bogata (lub zubożona w zależności od płynności pracy 

silnika). 
2. Przepustnica według potrzeb. 

 

UWAGA 
Unikaj ciągłej pracy silnika na obrotach 1400-1750 

przy ciśnieniu ładowania poniżej 10 cali. 

3. Zasłonki silnika zamknięte. 
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Przed lądowaniem 
1. Fotele ustawione i zablokowane, pasy siedzeniowe i barkowe zapięte 

i dopasowane. 
2. Podwozie wypuszczone (poniżej 110 mph). 
3. Mieszanka bogata. 
4. Śmigło odciąż (obroty maksymalne – cięgło w pełni wciśnięte).   
5. Prędkość 80-90 mph (klapy schowane). 
6. Klapy według potrzeby (00-100 poniżej 150 mph,  100-300 poniżej 110 

mph). 
7. Prędkość 70-80 (klapy wypuszczone). 
8. Ustaw trymery wysokości i kierunku. 

 

Przerwane lądowanie (przejście na drugi krąg) 
1. Pełen gaz i obroty 2700 RPM (cięgła przepustnicy, obrotów i 

mieszanki w pełni wciśnięte). 
2. Klapy zmniejsz do 200. 
3. Po osiągnięciu prędkości 75 mph powoli schowaj klapy. 

 

Lądowanie normalne 
1. Przyziemienie na koła główne. 
2. Dobieg – delikatnie opuść przednie koło. 
3. Hamowanie – minimalnie zgodnie z potrzebami.  

 

Po lądowaniu 
1. Schowaj klapy. 
2. Otwórz zasłonki silnika. 

 

Zabezpieczenie Samolotu 
1. Włącz hamulec postojowy. 
2. Wyłącz Radia i wyposażenie elektryczne OFF. 
3. Mieszanka odcięta (cięgło w pełni wyciągnięte). 
4. Wyłącz iskrowniki i wyłącznik główny. 
5. Zablokuj stery. 
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Rys. 2-1  Patrz, strona 84, panel sterowania po modernizacji 
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Ten rozdział opisuje systemy i wyposażenie, których funkcjonowanie i 
działanie nie jest oczywiste, gdy siedzi się w samolocie. Rozdział ten, 
opisuje również z większą dokładnością pewne elementy opisane w Części 
Pierwszej, te które wymagają opisu. 

System Paliwowy 
Paliwo jest dostarczane do silnika z dwóch niezależnych integralnych komór 
paliwowych, po jednej w każdym skrzydle. Paliwo użyteczne dla każdych 
warunków lotu wynosi 25 galonów w każdym skrzydle, jeśli zatankowano do 
pełna. Z pełnym załadowaniem kabiny, może okazać się konieczne aby 
obniżyć masę paliwa, w celu utrzymania samolotu w zakresie 
zatwierdzonego limitu wagi (obecny jest znacznik zatankowania 22 galonów 
na skrzydło w postaci otworów w szyjce wlewu, w celu ułatwienia 
tankowania aby zmniejszyć masę paliwa). Sprawdź w części IV procedurę 
kontroli masy i momentów. 

Paliwo z każdego ze skrzydeł spływa poprzez zbiornik wyrównawczy, 
elektryczną paliwową pompę dodatkową posiadającą by-pass, zawór główny 
paliwa, aż do filtra paliwa. Stąd jest kierowane do napędzanej silnikiem 
pompy paliwowej, która dostarcza pod ciśnieniem paliwo do systemu 
wtryskowego paliwa typu stało przepływowego. Wtryskiwacze paliwa dozują 
paliwo  proporcjonalnie do zużytego powietrza, które jest podawane przez 
dyszę wtryskową wtryskiwacza bezpośrednio do cylindra. Funkcje ręcznego 
sterowania składem mieszanki oraz odcięcia mieszanki (idle cut-off) są 
również dostępne. 

Elektryczna paliwowa pompa dodatkowa służy do wstępnego zalania 
(priming) silnika przed uruchomieniem. Zalewania to jest dopełnione przez 
działanie układu wtryskowego silnika w czasie rozruchu. 

Jeśli elektryczna paliwowa pompa dodatkowa zostanie włączona (ON) 
przypadkowo (przy włączonym włączniku głównym na ON oraz ustawieniu 
cięgła mieszanki na mieszankę bogatą) z zatrzymanym silnikiem, dojdzie do 
zalania kolektora ssącego.  
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Elektryczna paliwowa pompa dodatkowa jest używana również do  

przeciwdziałania odparowaniu paliwa (w układzie wtryskowym) w upalne dni. 
Zazwyczaj, krótkotrwałe jej użycie wystarcza do zahamowania odparowania 
paliwa, dodatkowo, ciągłe jej użycie jest  
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dozwolone w razie potrzeby. Włączenie elektrycznej paliwowej pompy 
dodatkowej w trakcie pracy silnika i głównej pompy paliwowej powoduje 
bardzo nieznaczne wzbogacenie mieszanki.  

Nie jest wymagane włączanie elektrycznej paliwowej pompy dodatkowej w 
trakcie normalnego startu i lądowania, ponieważ ciśnienie grawitacyjne 
paliwa oraz praca głównej pompy paliwowej dostarczają dostatecznej ilości 
paliwa do układu wtryskowego. 

W przypadku awarii głównej pompy paliwowej, użycie elektrycznej paliwowej 
pompy dodatkowej zapewni dostateczną ilość paliwa do pracy silnika z 
maksymalną mocą. 

UWAGA 
Z małą ilością paliwa (1/16 pojemności zbiornika - 3 gal. lub mniej) 

powinno się unikać przedłużonego stromego zniżania („na silniku”) z 
klapami w pozycji więcej niż 100 aby zapobiec przerwaniu dopływu paliwa 
spowodowanego „odsłonięciem” wylotów paliwowych ze zbiornika. W 
przypadku przerw w pracy silnika, przejście do lotu poziomego oraz 
włączenie elektrycznej paliwowej pompy dodatkowej powinno przywrócić 
pracę silnika w ok. 30 sek. 

Więcej informacji o obsłudze serwisowej układu paliwowego znajdziesz 
w rozdziale Smarowanie i Procedury Serwisowe w części V. 

System Elektryczny 
Energia elektryczna jest dostarczana przez 14 V, napędzany silnikiem, 

alternator prądu stałego. 12 V akumulator znajduje się za  tylną ścianą 
części bagażowej. Zasilanie jest podawane do wszystkich obwodów 
elektrycznych poprzez podzieloną szynę główną. Jedna z jej części zasila 
obwody urządzeń elektronicznych, druga obwody urządzeń 
elektrycznych. Obie części szyny są stale włączone, za wyjątkiem 
sytuacji, gdy zewnętrzne źródło zasilania jest podłączone lub włączony 
jest starter silnika, wtedy przekaźnik zasilania ulega automatycznie 
aktywacji i rozłącza obwód szyny elektronicznej. Izolowanie w ten sposób 
obwodu części elektronicznej zapobiega przenikaniu szkodliwych skoków 
napięcia mogących uszkodzić wrażliwe układy elektroniczne. 

UWAGA 

Na tym egzemplarzu samolotu, na tablicy rozdzielczej, zainstalowany 
jest Avionic Master Switch, który włącza/wyłącza  (za pomocą 
przekaźnika) obwód szyny elektronicznej. 
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Włącznik Główny 

Włącznik główny jest typu kołyskowego, podzielonego i jest oznaczony jako 
„Master” i jest włączony („On” )w górnym położeniu i wyłączony („Off ”) w 
dolnym.  Prawa połowa włącznika oznaczona jako „BAT”, kontroluje całą 
energię elektryczną samolotu. Lewa połowa oznaczona jako „ALT” , 
kontroluje alternator.  

Normalnie, obie części włącznika powinny być używane jednocześnie, 
jednakże jedynie część „BAT” powinna być włączona w przypadku 
sprawdzania urządzeń elektrycznych na ziemi. Część  „ALT” wyłącznika, gdy 
wyłączona („OFF”), odcina zupełnie alternator od systemu elektrycznego 
samolotu. Z tym włącznikiem w pozycji „OFF” całe zapotrzebowanie na 
energię elektryczną jest pokrywane z akumulatora, toteż jeśli jest to w 
trakcie lotu, wszystkie zbędne urządzenia elektryczne powinny być 
wyłączone na czas pozostałego lotu.  

W czasie rozruch włącz tylko akumulator, alternator włączaj po 
uruchomieniu silnika (patrz checklista). 

Amperomierz 

Amperomierz wskazuje przepływ prądu, w Amperach, z alternatora do 
akumulatora lub z akumulatora do układu elektrycznego samolotu. Gdy silnik 
samolotu pracuje i włącznik główny jest włączony, amperomierz wskazuje 
stopień ładowania akumulatora. W przypadku, gdy alternator jest 
uszkodzony lub zapotrzebowanie na prąd przekracza moc produkowaną 
przez alternator, przyrząd wskazuje  stopień rozładowywania akumulatora. 
 

Bezpieczniki elektryczne 
Większość obwodów elektrycznych samolotu jest zabezpieczona przez 
bezpieczniki automatyczne typu „push to reset”, które są zamontowane po 
prawej stronie panelu sterowania. Wyjątkami są obwody: kontraktonu 
zasilania zewnętrznego, zegara (jeśli jest zainstalowany) i opcjonalnego 
rejestratora godzin lotu; wszystkie one mają zainstalowane bezpieczniki 
topikowe w pobliżu akumulatora. Również gniazdo zapalniczki jest 
zabezpieczone poprzez bezpiecznik wymagający ręcznej obsługi, 
zainstalowany bezpośrednio na tylnej ścianie gniazda, za cokołem. 
Gdy zainstalowane jest więcej niż jedno radio,  przekaźnik mocy (który jest 
częścią instalacji radiowej) jest zabezpieczony przez bezpiecznik świateł 
nawigacyjnych oznaczony jako „NAV LIGHTS”).  Jeśli zaburzenie w 
funkcjonowaniu świateł nawigacyjnych aktywuje rozłączenie obwodu przez 
bezpiecznik i w konsekwencji wyłączenie świateł nawigacyjnych i 
dezaktywację przekaźnika, wyłącz światła nawigacyjne i zresetuj 
bezpiecznik. To powinno reaktywować działanie przekaźnika i pozwolić na 
jego funkcjonowanie. Nie włączaj przełącznika świateł do czasu, gdy 
uszkodzenie nie zostanie naprawione.  
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Oświetlenie 

 

Oświetlenie Zewnętrzne 

Standardowe oświetlenie zewnętrzne jest zainstalowane na końcach 
skrzydeł i szczycie steru kierunku. Podwójne światło lądowania / kołowania 
jest zainstalowane w krawędzi natarcia lewego skrzydła, a migające światło 
ostrzegawcze jest umocowane na szczycie statecznika pionowego. Obecne 
jest również oświetlenie stroboskopowe na końcówkach obu skrzydeł i 
światła pod skrzydłowe („courtesy lights”) zainstalowane na dolnej 
powierzchni obu skrzydeł w pobliżu drzwi do kokpitu. Te światła są 
aktywowane przez krótkie naciśnięcie przełączników zainstalowanych na 
tych światłach (aktywacja tylko jednego światła) lub przełącznika na cokole 
(aktywacja obu świateł). Krótkie przyciśnięcie powoduje włączenie świateł na 
3 min., po tym czasie zgasną samoczynnie. Ponowne krótkie ich 
przyciśnięcie rozłączy światła. Naciśnięcie, zwolnienie a następnie dłuższe 
naciśniecie, włączy światła na 15 minut. Podobnie, ponowne krótkie ich 
przyciśnięcie rozłączy światła.  Wszystkie światła zewnętrzne (za wyjątkiem 
świateł postojowych) są sterowane przez wyłącznik kołyskowy  umieszczony 
na panelu sterowania. Pozycja włączona ( „ON” ) jest u góry, a wyłączona ( 
„OFF” ), u dołu.  

Migające światło ostrzegawcze nie powinno być stosowane, kiedy lot jest 
wykonywany przez chmury lub  chmurach. Błyskające światło odbite od 
kropelek rozproszonej wody, może spowodować oślepienie pilota („vertigo”) 
i utratę orientacji przestrzennej.  

Podobnie, światła stroboskopowe dające intensywne błyski świetlne, 
zwiększają bezpieczeństwo antykolizyjne, jednakże nie powinny być 
stosowane w czasie kołowania w pobliżu innego samolotu, w czasie lotu 
przez chmury lub we mgle. 

Oświetlenie Wewnętrzne 

Podświetlenie panelu sterowania jest zapewnione przez cztery czerwono 
świecące diody umieszczone na dolnej stronie osłony przeciwsłonecznej 
oraz również czerwono świecącej diody umieszczonej w przedniej części 
konsoli sufitowej. Kompas magnetyczny oraz urządzenia radiowe maja 
własne oświetlenie wewnętrzne. Dwa pokrętła-potencjometry, oznaczone 
jako „Panel lights” umieszczone na lewej, dolnej stronie panelu sterowania, 
zarządzają diodami umieszonymi w osłonie przeciwsłonecznej, konsoli 
sufitowej i kompasie, natomiast drugie pokrętło, oznaczone jako „Radio 
Lights”, steruje integralnym oświetleniem urządzeń radiowych. Obracanie 
obu pokręteł zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zwiększa intensywność 
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ich świecenia. 
Światło sufitowe jest umieszczone w tylnej części konsoli sufitowej i jest 
sterowane poprzez włącznik umieszczony w pobliżu światła. Aby je włączyć, 
przesuń wyłącznik w prawa stronę. Dodatkowe światło do oświetlania map 
może być zainstalowane na dole konsoli sterowniczej pilota. To światło 
oświetla dolną, przednią część kabiny bezpośredni przed pilotem i jest 
pomocne przy przeglądaniu map lub danych operacyjnych w czasie 
nocnego lotu. Przed użyciem tego światła włącz przełącznik „Nav Lights”.   
Następnie za pomocą obrotowego pokrętła umieszczonego pod wolantem 
ustaw jego intensywność świecenia. 
 

Podwozie 
Chowane, trójkołowe podwozie jest wypuszczane i chowane przez siłowniki 
hydrauliczne zasilane napędzaną elektryczną pompę hydrauliczną. Układ 
pompy jest umieszczony za tylną ścianą kabiny bagażowej. Przednie koło 
jest chowane w przedziale podwozia posiadającym mechanicznie sterowane 
drzwi, które są otwarte gdy koło jest wypuszczone i zamknięte gdy koło jest 
schowane. Asymetryczny system zamków, zapewnia zablokowania 
przedniego koła. Koła podwozia głównego posiadają zamki w pozycji 
wypuszczonej, natomiast w pozycji schowanej są utrzymywane za pomocą 
dodatniego ciśnienia w siłowniku podwozia głównego. Ciśnienie, 
utrzymujące podwozie główne w górnym położeniu jest generowane 
automatycznie przez pompę hydrauliczną. Jeśli obniży się ono poniżej 
wartości, pompa włączając się je zwiększy. Dwa światełka kontrolne, 
umieszczone po lewej stronie koła trymera steru wysokości, wskazują 
położenie podwozia w górze lub w dole i jego zablokowanie. Oba światła, 
podwozie „UP”,  bursztynowe lub podwozie „DWN”,  zielone są typu „press-
to-test” i mają wbudowany system przyciemniania (kręcąc nimi) dla 
ułatwienia lotów w nocy. Jako dodatkowe ostrzeżenie, iż podwozie jest 
schowane, włącza się automatycznie przerywany sygnał ostrzegawczy, 
jeżeli  przepustnica zostanie cofnięta poniżej 12 cali ciśnienia ładowania 
(włącznik główny włączony) jak to ma miejsce na prostej, a podwozie jest 
schowane lub nie w pełni wypuszczone i zablokowane. 
 

Przełącznik położenia podwozia 
Dźwignia przełącznika położenia podwozia, zamontowana po lewej stronie 
cięgieł sterujących silnika, ma dwa położenia (jedno powyżej położenia 
centralnego - dla podwozia schowanego i drugie - dla podwozia 
wypuszczonego, poniżej środka). Dają one mechaniczną  wskazówkę o 
położeniu podwozia. Z każdego z tych położeń, dźwignia musi być lekko 
wyciągnięta, przed zmianą jej położenia. Czynność układu podwozia nie 
rozpocznie się przed pełną zmianą położenia dźwigni. Po zmianie położenia  
dźwigni, ciśnienie hydrauliczne jest kierowane do odpowiedniej części  
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układu i systemu  siłowników hydraulicznych, a podwozie jest 
przemieszczane do wybranego położenia. Dźwignia przełącznika pozostaje 
w pozycji, na którą została przełączona. 
W czasie normalnego cyklu pracy, powozie otwiera się lub zamyka i 
odpowiednie światełka kontrolne wskazują zakończenie cyklu pracy. 
Wypuszczenie podwozia jest wskazywane poprzez: 

1.  świecenie lampki kontrolnej „DWN” (zielona),  
2. brak dźwiękowego sygnału ostrzegawczego przy przepustnicy 

cofniętej i zredukowanym ciśnieniu ładowania poniżej 12 cali  
3. oraz poprzez wzrokowa kontrolę (w lusterkach pod skrzydłowych. W 

nocy po włączeniu świateł pod skrzydłowych).  
Wskaźnikami schowania podwozia jest świecenie się bursztynowej lampki 
„UP”. Lampki kontrolne powinny być sprawdzane na okoliczność ich 
przepalenia się, poprzez ich naciśnięcie. W przypadku przepalenia się 
żarówki kontrolnej, można ją zastąpić w locie poprzez wykręcenie i 
wkręcenie drugiej z lampek, lub żaróweczką z kompasu. 
Włącznik bezpieczeństwa, zainstalowany w przednim podwoziu i 
uruchomiony poprzez  uciśniętą stójkę przedniego koła,  zapobiega 
przypadkowemu schowaniu podwozia w czasie przebywania samolotu na 
ziemi. 
 

Awaryjna pompka ręczna 
Awaryjna pompka ręczna jest umieszczona na podłodze, pomiędzy 
przednimi fotelami i jest używana w celu ręcznego wypuszczenia podwozia 
w przypadku awarii pompy hydraulicznej. Gdy nie jest używana, dźwignia 
pompy jest złożona i ukryta pod uchylną osłoną oznaczoną tabliczką 
zawierającą opis procedury awaryjnej. W części II opisane są procedury 
awaryjnego użycia tej pompki. 
 

Odpowietrznik pompki ręcznej 
Użycie pompki ręcznej do ręcznego wypuszczenia podwozia, powoduje 
aktywację zastawki w obrębie systemu hydraulicznego która odizolowuje 
część systemu odpowiedzialnego za wypuszczenie podwozia i kieruje do 
niego ręcznie wytworzone ciśnienie. To powoduje powstanie różnicy ciśnień 
pomiędzy systemem awaryjnym i normalnym. Z tego powodu, system 
wyposażono w odpowietrznik za pomocą którego wyrównuje się ciśnienia w 
obu układach po użyciu pompki awaryjnej.  
Gałka zastawki położona bezpośrednio pod przednim końcem dźwigni 
awaryjnej pompki ręcznej musi być wyciągnięta ku górze przez ok. 5 sek., 
aby wyrównać ciśnienia przed ponownym włączeniem cyklu chowania 
podwozia. 
 

Ogrzewanie, wentylacja kabiny i odszranianie 
Temperatura i przepływ powietrza mogą być regulowane  w dowolnie  
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żądany sposób,  poprzez odpowiednie wyciągnięcie „CABIN HEAT” i dwóch 
niezależnych „CABIN AIR”  cięgieł. Jeśli cięgło ogrzewania jest wyciągnięte 
częściowo, mieszanina ciepłego i zimnego powietrza poprawia wentylację 
kabiny i zapewnia lepszą dystrybucje ciepła. 
Ogrzewanie i wentylacja przedniej części kabiny jest zapewniana przez dwa 
kolektory położone powyżej i z przodu w stosunku do stóp pilota i co-pilota.  
Ogrzewanie części tylnej jest zapewniane przez główne kolektory  i 
rozprowadzane poprzez przewody uchodzące nad podłogą przed przednim 
słupkiem drzwi.  
Powietrze do odszraniania przedniej szyby jest zasilane z lewego kolektora 
głównego, tak więc powietrze odszraniające ma taką samą temperaturę jak 
powietrze ogrzewające kabinę. Wyciągane / wciskane cięgło reguluje ilość 
powietrza dostarczanego na szybę. Wyciągnij cięgło wg potrzeby w celu 
odszronienia szyby. 
Cztery niezależne wyloty wentylacyjne są umieszczone pod sufitem, dwa z 
przodu w konsoli podsufitowej dla pilota i co-pilota, dwa opcjonalne z tyłu 
pod sufitem dla pasażerów. 
Dodatkowa wentylacja na ziemi i w locie może być zapewniona poprzez 
otwarcie okienek wentylacyjnych umieszczonych w każdych z drzwiach. 
Okienka te można otworzyć do prędkości 120 mph, poprzez kręcenie korbka 
umieszczoną poniżej okienka. 
 

Barkowe pasy bezpieczeństwa 
Przednie fotele są standardowo wyposażone w barkowe pasy 
bezpieczeństwa. Pasy do każdego fotela są przymocowane do tylnego 
słupka drzwi nieznacznie powyżej linii okna i są przechowywane  powyżej 
drzwi kabinowych, gdzie są umocowane przez dwa klipsy podtrzymujące, 
jeden ponad oknem a drugi z przodu tylnego słupka drzwi. Przed użyciem 
pasów barkowych zapnij i dopasuj pasy siedzeniowe. Wyjmij pasy z klipsów 
nad oknem i wydłuż odpowiednio poprzez pociągnięcie jego końca. Nasuń i 
zaciągnij klamrę pasa barkowego na ćwieku pasa siedzeniowego, upewnij 
się czy jest dobrze zapięty. Następnie, dopasuj długość pasa do potrzeb. 
Prawidłowo dopasowany pas barkowy powinien pozwolić na dostateczne 
pochylenie się do przodu w celu osiągnięcia wyprostowanej pozycji i 
równocześnie powinien ograniczyć nadmierne przemieszczanie się do 
przodu w przypadku niespodziewanego hamowania. Dodatkowo, pilot 
powinien mieć możliwość operowania wszystkimi elementami sterowania 
samolotem. 
Odpinanie i zwalnianie pasów barkowych odbywa się poprzez pociągnięcie 
ku  górze cienkiego paska i rozłączenie klamry od ćwieka pasa 
siedzeniowego.   W nagłych przypadkach, pas może być zdjęty prze 
rozpięcie klamry pasa siedzeniowego i przełożenie pasa barkowego ponad 
głową. 

2-9 



 

Aktualizacja: 20.10.2011                                                                                                                          Wersja 1,3 

Uruchamianie silnika 
W zimne dni, temperatura przedziału silnikowego obniża się szybko po 
wyłączeniu silnika i przewody wtryskowe pozostają prawie całkowicie 
wypełnione paliwem. W związku z tym procedura uruchamiania silnika w 
chłodne dni jest względnie prosta i wysoce przewidywalna.  Jednakże, w 
szczególnie gorące dni, temperatura przedziału silnikowego jest bardzo 
wysoka po wyłączeniu silnika, co powoduje parowanie paliwa w przewodach 
wtryskowych i jego ucieczkę do kolektora ssącego.  

Procedura startowa silnika w gorące dni jest uzależniona od czasu jaki 
upłynął od jego wyłączenia. W czasie pierwszych 20-30 minut kolektor ssący 
zawiera odpowiednią ilość paliwa i przewody wtryskowe napełnią się nim 
przed zatrzymaniem się silnika. Jednakże po ok. 30 min. parujące paliwo 
praktycznie ulotni się i w związku z tym delikatne wstępne zalanie („priming”) 
może być potrzebne do wypełnienia przewodów wtryskowych i zapewnienia 
pracy silnika po wstępnym jego uruchomieniu.  

Jeśli silnik ma tendencje do gaśnięcia po uruchomieniu, włączenie 
dodatkowej elektrycznej pompy paliwowej i odpowiednie wciśnięcie 
przepustnicy mogą pomóc utrzymać silnik przy pracy.  

Słaby zapłon, powstały zaraz po rozpoczęciu rozruchu wraz z czarnym 
dymem z układu wydechowego wskazują na „over priming” lub zalanie 
silnika. W takim przypadku, wyłącz dodatkową elektryczną pompę paliwową, 
otwórz przepustnicę z ½ do pełnej i kontynuuj rozruch z odciętą mieszanką 
(dźwignia całkowicie wyciągnięta). Kiedy silnik odpali płynnie wzbogacaj 
mieszankę poprzez wciskanie cięgła do przodu oraz odpowiednio zmniejsz 
obroty poprzez płynne cofnięcie przepustnicy. 

Jeśli silnik jest niedostatecznie wstępnie zalany („under primed”), co zdarza 
się najczęściej przy zimnym silniku, nie uruchomi się on wcale i dodatkowe 
wstępne zalanie będzie konieczne. 

Po uruchomieniu silnika, jeśli wskaźnik ciśnienia oleju nie zacznie 
wskazywać wzrostu ciśnienia w przeciągu 30 sek. latem i 1 min. w zimne 
dni, zatrzymaj silnik i wyjaśnij przyczynę. Brak ciśnienia w układzie 
olejowym, może być przyczyną poważnego uszkodzenia silnika. 

 

Uwaga 
Więcej szczegółów na temat uruchamiania i użytkowania silnika w 

bardzo chłodne dni są zawarte w rozdziale „Użytkowanie w Zimne Dni” , 
w dalszej części tego podręcznika. 
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Kołowanie 
W trakcie kołowania istotne jest aby utrzymywać minimalną prędkość i 
minimalnie używać hamulców używając odpowiednio sterów (patrz rysunek 
2-4)  aby zachować żądany kierunek kołowania i równowagę samolotu. 
Kołowanie przez sypki żwir lub żużel wykonuj przy niskich obrotach silnika, 
aby zapobiec uszkodzeniu końcówek śmigła. W trakcie kołowania sprawdź 
osobno działanie prawego i lewego hamulca, jednocześnie zaobserwuj czy 
w trakcie zakrętów działa zakrętomierz. 

Przed startem 

Podgrzewanie silnika 

Ponieważ silnik jest dość szczelnie zakryty, w celu zapewnienia mu 
optymalnego chłodzenia podczas lotu, należy uważać aby go nie przegrzać 
w czasie operacji na ziemi. Dodatkowo, przedłużony bieg silnika na niskich 
obrotach może spowodować zanieczyszczenie świec. Jeżeli silnik 
przyspiesza płynnie, oznacza to, że jest odpowiednio rozgrzany i gotowy do 
lotu. 

Kontrola iskrowników 

Kontrola iskrowników powinna być wykonana przy 1800 RPM, według 
poniższego schematu: 

Przełącz najpierw przełącznik iskrowników do pozycji „R” i zapamiętaj 
wskazywane obroty. Następnie przełącz przełącznik z powrotem do pozycji 
„BOTH” dla przepalenia wyłączonego zestawu świec. Następnie przełącz 
przełącznik na pozycję „L”,  zapamiętaj RPM i wróć do pozycji „BOTH”.  

Spadek obrotów na każdym z iskrowników nie powinien przekroczyć 150 
RPM lub nie powinien wskazywać większej różnicy niż 50 RPM pomiędzy 
iskrownikami. Łagodny spadek obrotów i następnie powrót do normy jest 
objawem zbyt bogatej lub zbyt ubogiej mieszanki. Jeśli istnieją wątpliwości 
co do sprawności układu zapłonowego, kontrola RPM przy zubożonej 
mieszance lub zwiększonych obrotach powinny wykazać stan układu.  

Brak spadku obrotów może być objawem uszkodzenia „umasienia” 
iskrowników po jednej stronie lub nasunąć podejrzenie zbyt wczesnego 
ustawienia zapłonu. 
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Diagram kołowania 
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Kontrola alternatora 

Przed lotami, w których poprawna praca alternatora jest krytyczna (IFR, 
noc), potwierdzenie sprawności alternatora może być dokonane poprzez 
chwilowe (3-5 sek.) obciążenie układu elektrycznego  światłami lądowania i 
kołowania lub uruchomienie silnika klap po rozruchu silnika (1800 RPM). 
Amperomierz będzie wskazywał zero, jeśli alternator i regulator napięcia są 
sprawne. 

 

 

 

Start 

Kontrola mocy silnika 

Istotne jest, aby sprawdzić działanie silnika z pełną przepustnicą w trakcie 
początkowego rozbiegu. Nie osiągnięcie 2700 RPM lub jakiekolwiek objawy 
nierównej jego pracy czy też opóźnione wchodzenie na obroty powinny być 
powodem do przerwania startu. 

Dodatkowa elektryczna pompa paliwowa zazwyczaj jest wyłączona podczas 
normalnych startów, jednakże w przypadku objawów parowania paliwa, 
takich jak pływanie wskazówki przepływomierza paliwa i nierówna praca 
silnika, pompa powinna zostać włączona. Nie ma potrzeby zubożenia 
mieszanki przy włączonej pompie, ponieważ mieszanka ulega jedynie 
nieznacznemu wzbogaceniu. 

Rozbieg na pełnej przepustnicy na sypkim piasku lub żwirze jest szczególnie 
szkodliwy dla końcówek śmigła. Jeśli start musi odbyć się z sypkiej 
nawierzchni, otwarcie przepustnicy należy zwiększać płynnie. Pozwoli to 
samolotowi na rozpoczęcie rozbiegu przed osiągnięciem pełnych obrotów i 
żwir będzie wydmuchiwany raczej do tyłu niż wciągany w śmigło. Jeśli 
pomimo wszystko na śmigle powstaną małe ubytki powinny one być 
poprawione niezwłocznie, zgodnie z opisem w części V w rozdziale o 
pielęgnacji śmigła. 

Przed startem z pasów położonych powyżej 3000 feet QNH, mieszanka 
powinna być zubożona zgodnie z tabelą przepływu paliwa dla 
maksymalnych osiągów umieszczonej na cokole panelu sterowania.  
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Ustawienie klap 

Starty są wykonywane z ustawieniem klap w pozycji 00 lub 100.  Zalecane 
jest stosowanie 100 otwarcie klap.  Takie ustawienie klap powoduje 
zmieszenie o ok. 15% rozbiegu i całkowitego dystansu niezbędnego do 
pokonania przeszkody na kierunku startu.   Dodatkowo, ułatwia uniesienie 
przedniego koła i oderwanie samolotu, jak również widzialność do przodu w 
trakcie początkowego wznoszenia. 

Otwarcie klap większe niż 100 nie jest polecane w żadnym momencie startu. 

Chowanie podwozia 

Ponieważ podwozie główne chowając się, obniża się o ok. 1 feet (ok. 30 cm)  
na początku cyklu, chowanie podwozia powinno zostać rozpoczęte nie 
wcześniej niż po zdecydowanym  zwolnieniu pasa i uzyskania dodatniego 
wznoszenia. Jest to szczególnie ważne na krótkich pasach, gdzie 
przedwczesne schowanie podwozia może spowodować ponowne 
nieplanowane przyziemienie. Na odpowiednio długich pasach, chowanie 
podwozia może być opóźnione aż do czasu, gdy przymusowe lądowanie na 
tym pasie będzie niepraktyczne.  

Przed rozpoczęciem chowania podwozia, hamulce powinny być krótkotrwale 
naciśniete, aby  zatrzymać rotację kół. Siła odśrodkowa wywołana prze 
nagły obrót koła powiększa jego średnicę. Jeśli na kołach znajduje się błoto 
lub śnieg, może dojść do przytarcia luków podwozia głównego.   

Tabele osiągów 

Zapoznaj się z danymi startowymi zawartymi w tabeli w części VI 
dotyczącymi długości rozbiegu dla klap otwartych na  100  dla różnych mas 
startowych, wysokości npm, wiatru, temperatury, rodzaju nawierzchni pasa.  

Start z bocznym wiatrem 

Starty z bocznym wiatrem powinny być wykonywane z minimalnym 
otwarciem klap pozwalającym na bezpieczny start z danego pasa, aby 
zmniejszyć kąt znoszenia powstający bezpośrednio po oderwaniu. Samolot 
powinien być rozpędzony do większej niż zazwyczaj prędkości a następnie 
zdecydowanie podciągnięty, aby zapobiec ponownemu nieplanowanemu 
przyziemieniu spowodowanym znoszeniem. Wolant wychyl w pełni na wiatr i 
w raz ze wzrostem prędkości cofaj go do zapewnienia prostego rozbiegu 
Oderwij samolot a koła zawietrznego i po pełnym oderwaniu i osiągnięciu 
dodatniego wznoszenia, wykonaj skoordynowany zakręt na wiatr, bądź 
kontynuuj lot ze zwisem na wiatr, aby przeciwdziałać znoszeniu. 
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Wznoszenie 
Normalne wznoszenie jest wykonywane przy prędkości 100-120 mph, ze 
schowanymi podwoziem i klapami oraz zredukowanej mocy (2500 RPM i 25 
cali ładowania) dla większego komfortu pasażerów spowodowanego mniej 
stromym położeniem samolotu i zapobieganiu przegrzewaniu się silnika w 
zbyt wolnym locie (<100 mph, szczególnie w gorące dni). Mieszankę można 
pozostawić bogatą tak długo, jak praca silnika jest równomierna. Dla 
osiągnięcia optymalnej mocy przy 2500 RMP i 25 calach ciśnienia ładowania  
zuboż mieszankę do 13 GPH. W przypadku pełnego otwarcia przepustnicy i 
2500 RPM ustaw mieszankę o 2 GPH mniej niż pokazane w tabeli 
maksymalnych osiągów. Maksymalne wznoszenie jest osiągane przy 2700 
RPM i zakresie prędkości pomiędzy 95 MPH na poziomie morza do 91 MPH 
na 10.000 feet. Mieszanka powinna być zubażana zgodnie z tabelą 
maksymalnych osiągów. 

Jeśli w trakcie wznoszenia przeszkody dyktują konieczność stromego 
wznoszenia się, 80 MPH wraz ze schowanymi klapami i podwoziem oraz 
pełną przepustnicą mogą być stosowane na każdej wysokości. 

 

Przelot 
Przeloty normalne są zazwyczaj wykonywane w zakresie 65-75 % mocy. 
Parametry pracy silnika wymagane do ich osiągnięcia na różnych 
wysokościach i temperaturach zewnętrznych korespondujące z  
odpowiednim zużyciem paliwa, mogą być  określone  za pomocą Cessna 
Power Computer lub na podstawie Danych Operacyjnych, opisanych w 
części VI.  

Tabela Osiągów dla Maksymalnej Prędkości Przelotowej, zamieszczona na 
rys. 2-5, pokazuje że przelot może być wykonany najbardziej efektywnie na 
większych wysokościach ponieważ prawie podobną  prędkość przelotową 
można osiągnąć przy dużo mniejszej mocą. 

Wszystkie dane w tabeli i w części VI są podane w oparciu o zubożoną 
mieszankę, 50 galonów paliwa (bez rezerwy), przy bezwietrznej pogodzie w 
standardowych warunkach atmosferycznych, maksymalnej masie startowej 
(2800 pounds /1270 kg), z zamkniętymi zasłonkami silnika. 
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Dla zachowania maksymalnej żywotności silnika należy utrzymywać 
temperaturę głowic poniżej 4100 F, co odpowiada położeniu poniżej ¾ 
zakresu operacyjnego (zielonego łuk).  

Dla uzyskania większego zasięgu, przy danym otwarciu przepustnicy, ustaw 
najniższe możliwe obroty z zielonego zakresu, które zapewnią gładką pracę 
silnika. 

Uważa się, iż układ paliwowy zastosowany w tym samolocie jest odporny na 
oblodzenie. W przypadku zablokowania głównego wlotu powietrza, 
zastawka alternatywnego wlotu powietrza otworzy się automatycznie 
dostarczając niefiltrowane powietrze z niższej części przedziału silnikowego, 
co będzie dawało ok. 5 % spadek mocy na pełnym otwarciu przepustnicy. 

 

Korkociąg 
Wykonywanie zamierzonego korkociągu jest zabronione. W przypadku 
powstania korkociągu niezamierzonego, następująca technika 
wyprowadzania powinna być zastosowana: 

1. cofnij maksymalnie przepustnicę 
2. wciśnij całkowicie przeciwny do ruchu obrotowego pedał steru kierunku 
3. po wykonaniu ¼ zwitki energicznym ruchem odepchnij wolant poza 

położenie centralne 
4. gdy rotacja ustanie, cofnij pedał do neutrum i następnie wyprowadź 

samolot  z powstałego nurkowania, dodaj gazy aby zminimalizować utratę 
wysokości. 
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Przeciągnięcie 
Charakterystyka przeciągnięcia jest konwencjonalna, dźwiękowy sygnał 
ostrzegawczy jest dostarczany przez syrenę przeciągnięcia na 5-10 MPH 
powyżej prędkości przeciągnięcia w każdej konfiguracji.  

Prędkości przeciągnięcia statycznego, podane na stronie 6-2 są 
prędkościami kalibrowanymi, ze względu na niewiarygodne wskazania 
prędkości wskazywanej.  

 

Przed lądowaniem 
Podwozie wypuszcza się zazwyczaj przed wlotem do kręgu 
nadlotniskowego. Taki zwyczaj zapewnia więcej czasu na upewnienie się, iż 
podwozie jest wypuszczone i zablokowane. Jako generalną zasadę należy 
pamiętać, iż podwozie może być cały czas wypuszczone  do ćwiczenia 
procedury go-around jak i do wykonywania lądowań i startów z konwojera. 

Wypuszczenie i zablokowanie podwozia może być określone na podstawie 
świecenia się lampki „DWN” (zielonej), braku dźwięku ostrzegawczego przy 
zredukowaniu ciśnienia ładowania poniżej 12 cali oraz za pomocą kontroli 
wzrokowej podwozia głównego (lusterka podskrzydłowe).  

 

Lądowanie 
Normalne podejścia mogą być wykonane przy prędkościach w zakresie 80-
90 MPH (bez klap) lub 70-80 MPH z klapami wypuszczonymi. Wiatry 
przyziemne i stopień turbulencji są głównymi czynnikami determinującymi 
najbardziej komfortowe prędkości podejścia. Ześlizgi są dozwolone w 
pełnym zakresie wychylenia klap. Przyziemienie powinno nastąpić bez gazu 
i w pierwszej kolejności na podwozie główne. Opuszczanie podwozia 
przedniego powinno nastąpić łagodnie, zgodnie ze spadkiem prędkości. 

Pełne oddanie steru wysokości (odepchnięty całkiem do przodu) nie 
powinno mieć miejsca przy dobiegu. Taki manewr odciąża podwozie główne 
i poprzez to zmniejsza skuteczność hamowania i jednocześnie zwiększa 
możliwość poślizgu kół. 
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Lądowanie w terenie ograniczonym 

Dla uzyskania maksymalnie krótkiego dobiegu w przypadku lądowań na 
krótkich pasach, utrzymuj prędkość podejścia 72 MPH na pełnych klapach, 
używając dostatecznej ilości mocy aby kontrolować ścieżkę schodzenia. 
(Trochę większa prędkość powinna być utrzymywana w przypadku 
turbulentnej atmosfery). Po minięciu ostatnich przeszkód, stopniowo 
zredukuj moc, utrzymując 72 MPH poprzez obniżenie nosa samolotu. 
Przyziemienie, powinno nastąpić bez gazu i w pierwszej kolejności na 
podwozie główne. Bezpośrednio po przyziemieniu, obniż nos samolotu 
zastosuj pełne hamowanie według potrzeby.   Dla uzyskania maksymalnej 
skuteczności hamowania, schowaj klapy, dobierz pełny wolant, i hamuj 
maksymalnie nie doprowadzając do poślizgu kół. 

Lądowanie z bocznym wiatrem 

Przy lądowaniu z bocznym wiatrem używaj minimalnych klap niezbędnych 
dla danego pasa. Każda z metod podejścia z bocznym wiatrem może być 
stosowana, jak np. podejście z poprawką na kursie (crab method), jednakże 
metoda podejścia ze zwisem (low wing) jest najbardziej polecana, jako 
najbardziej skuteczna. Przyziemnij ze zwisem na koło nawietrzne. Po 
przyziemieniu, utrzymuj kierunek lotu za pomocą sterowania przednim 
kołem i użyciem odpowiedniego hamulca w razie potrzeby.  

UWAGA 

Samolot ma silną tendencję do utraty kierunku z bocznym wiatrem (!). 
Szybkie schowanie klap i kontrola nogami zapewni utrzymanie kierunku 

 

Maksymalny wiatr boczny pozwalający na bezpieczne lądowanie zależny 
jest bardziej od umiejętności pilota niż od ograniczeń samolotu.  Przy 
przeciętnych umiejętnościach, lądowanie z bezpośrednim bocznym wiatrem 
o prędkości 15 knots może być wykonane bezpiecznie. 

Przerwane lądowanie (go-around) 

W przypadku przerwania lądowania, daj łagodnie pełną moc (2700 RPM) i 
zredukuj klapy na 200.  Po osiągnięciu prędkości 75 MPH, klapy powinny być 
łagodnie całkowicie schowane.  

Jeśli przeszkody na wznoszeniu znajdują się bezpośrednio na wprost 
podczas startu, pozostaw podwozie wypuszczone i klapy na 200  aż do 
czasu minięcia przeszkód. Na pasach położonych powyżej 3000 feet, 
mieszanka powinna być odpowiednio zubożona, w celu osiągnięcia 
maksymalnych osiągów. 
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Operacje w niskich temperaturach 

Start 

Przed startem silnika w chłodne dni zalecane jest wykonanie kilku pełnych 
obrotów śmigłem w celu „rozluźnienia”  oleju, co znacznie może zmniejszyć 
zapotrzebowanie na prąd akumulatora w czasie rozruchu.  

UWAGA 

Kręcąc śmigłem wykonuj to tak, jakbyś to robił wiedząc, że 
iskrowniki są włączone. Uszkodzone lub poluzowane „upasienie” 
któregoś z iskrowników może wywołać uruchomienie silnika. 

W skrajnie niskich temperaturach, jak 00 F i niżej (-180 C) użycie 
zewnętrznego ogrzewacza i zewnętrznego źródła prądu, w znacznym 
stopniu zmniejszą przeciążenie i zużycie silnika oraz układu elektrycznego. 
Podgrzanie zmniejszy gęstość oleju (upłynni go), który prawdopodobnie 
bardzo zgęstniał (zestalił się) w chłodnicy i silniku z powodu skrajnie niskiej 
temperatury. W przypadku użycia zewnętrznego zasilania, istotne jest 
prawidłowe położenie przełącznika głównego. Szczegóły, patrz część VII, 
paragraf  Użycie Zasilania Lotniskowego . 

Procedura uruchamiania silnika jest taka sama jak opisana w części 
pierwszej procedura normalnego rozruchu. Zwróć uwagę na możliwość 
nieprzewidzianego przemieszczenia się samolotu na zamarzniętym śniegu 
lub lodzie.          

UWAGA 

Jeśli silnik nie uruchamia się po kilku próbach lub  jeśli praca silnika 
osłabia się, prawdopodobne jest, ze świece uległy oszronieniu i ponowna 
próba rozruchu powinna nastąpić po uprzednim podgrzaniu silnika. 

W trakcie uruchamiania silnika w skrajnie niskich temperaturach wskazówka 
temperatury oleju nie poruszy się przed startem. Po odpowiednim 
podgrzaniu (2-5 min przy 1000 RPM) zwiększ kilkukrotnie obroty silnika. 
Jeśli przyśpiesza on gładko i bez opóźnień, samolot jest gotowy do startu. 

 

Zastawka alternatywnego źródła powietrza statycznego 
Zastawka alternatywnego źródła powietrza statycznego jest zainstalowana 
po lewej stronie panelu sterowania i powinna być użyta w przypadku 
zaburzeń funkcjonowania źródła zewnętrznego. Ta zastawka zasysa 
powietrze z tylnej części kadłuba zamiast z zewnątrz samolotu. 
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Zewnętrzny dren kondensacyjny jest położony pod podłogą fotela pilota w 
celu okresowego odprowadzanie gromadzącej się wilgoci. 

Jeśli pojawiają się nienormalne wskazania na przyrządach, cięgło „Alternate 
Static Air”  powinno być wyciągnięte. 

Ciśnienie w tylnej części kadłuba będzie różne w przypadku otwarcia 
zaworów nadmuchu powietrza lub otwarcia okienek wentylacyjnych. Przy 
zamkniętych oknach najbardziej niekorzystny wpływ wentylacji spowoduje 
nieznaczne różnice wskazań prędkościomierza i wysokościomierza, 
odpowiednio o 5 MPH i 50 feet. Jednakże otwarcie okienek wentylacyjnych 
może spowodować większe różnice we wskazaniach (zależne od 
efektywności uszczelniającej tylnej ściany komory bagażowej), zwiększenie 
prędkości, będzie dodatkowo skutkowało  zwiększeniem błędu wskazywanej 
prędkości powietrznej. Dla przykładu, zgodnie z opisem na tabliczce przy 
okienku, przy maksymalnej dla otwarcia okienka prędkości 120 MPH 
wskazania prędkościomierza i wysokościomierza będą obniżone 
odpowiednio o 12 MPH i 90 feet.  Dla zapobieżenia wystąpienia większych 
błędów wskazań, okienka wentylacyjne nie powinny być otwierane w czasie 
używania alternatywnego źródła powietrza statycznego. 

 

 

 

Operacje w gorące dni  
Ogólne informacje o uruchamianiu gorącego silnika podane na stronie 2-10 
są właściwe dla tego rozdziału.  Nie dopuszczaj do przedłużonej pracy 
silnika na ziemi. 
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Sytuacje niebezpieczne wywołane przez nieprawidłowe działanie 
samolotu lub silnika zdarzają się niezwykle rzadko, jeśli samolot jest 
obsługiwany zgodnie z zaleceniami serwisowymi i została prawidłowa 
wykonana inspekcja przedlotowa. Zagrożenia niebezpieczną pogodą w 
trakcie przelotu mogą być wyeliminowane poprzez prawidłowe 
przygotowanie do lotu i uwzględnienie bieżącej sytuacji meteorologicznej. 
Jednakże, w przypadku wystąpienia zagrożenia opisane w tej części 
procedury awaryjne, powinny zostać zastosowane do usunięcia problemu. 

Nieprawidłowości w działaniu układu zasilania w 
energię elektryczną. 
Usterki układu elektrycznego samolotu mogą być wykryte za pomocą 
okresowej kontroli amperomierza; jednakże najczęściej  nie udaje się łatwo 
ustalić przyczyny.  Pęknięty pasek klinowy alternatora bądź uszkodzony 
przewód są najbardziej prawdopodobnymi przyczynami braku zasilania, 
jednakże może też być wiele innych przyczyn. Uszkodzony lub 
nieprawidłowo wyregulowany regulator napięcia może również powodować  
problemy. Wszystkie problemy układu elektrycznego tej natury powodują 
zagrożenie i powinny być rozwiązywane natychmiast. Można je ogólnie 
podzielić na dwie kategorie, niedobór ładowania oraz jego nadmiar. Poniżej 
opisane paragrafy opisują jak radzić sobie w poszczególnych sytuacjach.  

Nadmierne ładowanie 
Po uruchamianiu silnika i intensywnym poborze prądu przy niskich obrotach 
silnika (np. po przedłużonym kołowaniu)  stan akumulatora będzie 
dostatecznie niski, aby przyjąć większe niż normalne ładowanie w trakcie 
początkowej fazy lotu. Jednakże po 30 minutach lotu, amperomierz powinien 
wskazywać mniej niż na dwie grubości wskazówki prąd ładowania.  Jeżeli ta 
wartość utrzymuje się podczas długiego lotu, prawdopodobne jest 
przegrzanie się akumulatora i nadmierne wyparowanie elektrolitu. 
Dodatkowo, praca urządzeń elektrycznych może być nieprawidłowa z 
powodu podwyższonego napięcia, jeśli awaria regulatora napięcia jest 
przyczyną nadmiernego ładowania.  
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Aby zapobiec powyższym uszkodzeniom, w takiej sytuacji alternator 
powinien zostać wyłączony poprzez przełączenie „ALT”  części włącznika 
głównego na „OFF”.  Lot powinien być przerwany i / lub drenaż akumulatora 
zminimalizowany maksymalnie,  tak szybko jak to praktycznie możliwe, 
ponieważ akumulator może zasilać system elektryczny przez ograniczony 
okres czasu. Jeżeli dojdzie do obniżenia się napięcia w systemie, ponowne i 
na chwilę włączyć alternator na kilkanaście minut aż akumulator ulegnie 
częściowemu podładowaniu. Jeżeli taka sytuacja powstanie podczas 
nocnego lotu, alternator powinien być włączany przed każdym łączeniem 
klap czy świateł lądowania potrzebnych do lądowania. 

 

Niedostateczne ładowanie 
Jeśli amperomierz wskazuje ciągłe rozładowywanie się w czasie lotu 
alternator nie dostarcza odpowiedniej ilości prądu do systemu i powinien być 
wyłączony jako że obwód alternatora może wywoływać dodatkowe 
obciążenie. Wszystkie zbędne odbiorniki prądu powinny zostać wyłączone, a 
lot przerwany jak najszybciej.  

 

Nierówna praca silnika i utrata mocy 

Zanieczyszczenie świec zapłonowych    

Nieznaczne nierówna praca silnika może być spowodowana odłożeniem się 
na elektrodach świec osadu węglowego lub ołowiowego. Można to łatwo 
rozpoznać przez chwilowe przełączenie iskrowników z pozycji BOTH na 
pozycję LEFT lub RIGHT. Wyraźny spadek obrotów w trakcie pracy na 
jednym z iskrowników jest dowodem na problemy ze świecami lub 
iskrownikiem. Zakładając, że problemem leży w tym wypadku po stronie 
świec, zuboż mieszankę do normalnych wartości przelotowych. Jeżeli 
problem nie ustępuje po kilkunastu minutach, sprawdź, czy problem nie 
ustępuje/poprawia się  po wzbogaceniu mieszanki. Jeśli nie, to skieruj się na 
najbliższe lotnisko w celu naprawy usterki, kontynuując lot na iskrownikach 
w pozycji BOTH , chyba że bardzo nierówna praca silnika dyktuje użycie 
tylko jednego z iskrowników. 

Nieprawidłowa praca iskrowników 

Nagła, nierówna praca silnika lub problemy z jego rozruchem są najczęściej 
spowodowane zaburzeniami pracy iskrownika. Chwilowe przełączenie 
iskrowników z pozycji BOTH na pozycję LEFT lub RIGHT pozwała na łatwe 
określenie który z nich nie pracuje prawidłowo. Sprawdź, czy zmiana składu  
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mieszanki lub ustawienie przepustnicy pomaga zmniejszyć ten problem i 
określ czy kontynuowanie lotu na obu iskrownikach jest praktyczne. Jeśli 
nie, to skieruj się do najbliższego lotniska w celu wykonania naprawy.  

Niskie ciśnienie oleju 

Jeśli wskazaniom niskiego ciśnienia towarzyszy prawidłowa jego 
temperatura, to przyczyną jest prawdopodobnie uszkodzenie wskaźnika 
ciśnienia oleju lub zaworu odpowietrzającego (relief valve). Wyciek oleju z 
węża dostarczającego olej do wskaźnika ciśnienia nie jest wskazaniem do 
natychmiastowego przerwania lotu i lądowania w terenie przygodnym, 
ponieważ cienka dysza znajdująca się u wejścia do tego węża, nie pozwoli 
na szybką i znaczną utratę oleju z układu olejowego. Jednakże lądowanie 
na najbliższym lotnisku jest zalecane aby wyjaśnić przyczynę tego 
problemu.  

Jeśli niedużej lub całkowitej utracie oleju towarzyszy nagły wzrost 
temperatury oleju, należy spodziewać się nagłej i szybkiej utraty mocy 
silnika. Zredukuj natychmiast moc i wybierz odpowiednie pole do lądowania 
w terenie przygodnym. Pozostaw silnik na jałowym biegu używając 
minimalnych obrotów, aby bezpiecznie wylądować.   

 

Niesprawności podwozia 
W przypadku wystąpienia zaburzenia w funkcjonowaniu podwozia, należy 
wykonać kilka testów przed podjęciem właściwego działania, opisanego w 
poniższych paragrafach. 
Analizując przyczyny problemów z podwoziem, po pierwsze sprawdź czy 
włącznik główny jest w pozycji ON, a bezpieczniki LDG GEAR oraz GEAR 
IND są  wciśnięte, i włącz je w razie potrzeby. Również sprawdź obie lampki 
kontrolne poprzez ich naciśnięcie, czy ich żarówki nie uległy przepaleniu. 
Pokręć tymi lampkami, aby sprawdzić czy nie są one czasem 
przyciemnione. Przepalona żarówka może być zastąpiona w locie poprzez 
żarówkę znajdującą się w lampce kompasu lub zastąpiona sprawną 
pozostałą lampką (poprzez jej wykręcenie). 

Problemy z chowaniem podwozia 

Jeśli podwozie nie chowa się prawidłowo, lub lampka GEAR UP zapala się z 
przerwami, sprawdź lampkę czy działa prawidłowo i powtórz operację 
chowania podwozia. Przesuń dźwignię do pozycji GEAR DWN i gdy lampka 
GEAR DWN się zapali, pociągnij w górę zawór odpowietrzający od 
awaryjnej pompki ręcznej i przytrzymaj ją w tej pozycji przez ok. 5 sekund. 
Następnie, wciśnij ją z powrotem i przesuń dźwignię podwozia do pozycji 
GEAR UP.   
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Jeśli lampka nadal nie świeci się prawidłowo, nie musi to być powodem do 
natychmiastowego przerwania lotu w przypadku gdy podwozie jest aktualnie 
wciągnięte (sprawdź w lusterkach podskrzydłowych),  i lot z prędkością 
przelotową przebiega bez dziwnych objawów (spowodowanych 
nieprawidłowym opływem powietrza z powodu niedomkniętego podwozia), a 
pompa podwozia nie pracuje. Jednakże, jeśli pompa nie wyłącza się, lub 
lampka zapala się z przerwami, należy wypuścić podwozie i kontynuować lot 
to najbliższej stacji obsługi z podwoziem wypuszczonym.  

Uwaga 
Kontrolę czy pompa pracuje prawidłowo. można przeprowadzić w 
następujący sposób. Na bezpiecznej wysokości maksymalnie zwolnij (ok. 75 
MPH)  i kontynuuj lot na małych parametrach lotu słuchając jak pracuje 
pompa i kiedy się wyłącza z normalnymi dźwiękami, które występują przy 
zamykaniu się podwozia (ok. 12 sek.). Przerywana praca pompy może być 
także  rozpoznana poprzez obserwację obecnej w tym egzemplarzu 
samolotu diody pracy pompy (GEAR LAMP) lub poprzez obserwację 
wskazówki amperomierza.  

Problemy z wypuszczeniem podwozia 

Prawidłowy czas otwarcia podwozia wynosi ok. 14 sek. Jeżeli podwozie nie 
otwiera się prawidłowo, dokonaj normalnego sprawdzenia włącznika 
głównego i bezpieczników, a następnie powtórz procedurę otwierania 
podwozia przy prędkości ok. 80 MPH. Jeśli praca pompy nie wystarcza do 
wypuszczenia podwozia, można je wypuścić używając ręcznej pompki 
awaryjnej (tak długo, jak w układzie hydrauliczny jest dostateczna ilość 
płynu). Dźwignia tej pompki jest umieszczona pod pokrywką uchylającą się 
do góry (na zawiasie) i jest położona na podłodze pomiędzy przednimi 
fotelami. 

Ręczne wypuszczanie podwozia 

Następująca procedura jest niezbędna do wypuszczenia podwozia: 

1. Przełącz dźwignię przełączania podwozia do pozycji DWN 
2. Unieś pokrywkę i wyciągnij dźwignię 
3. Wykonaj ok. 40 ruchów góra/dół 
4. Zaprzestań pompowania, gdy opór stanie się duży 
5. Sprawdź wysunięcie podwozia poprzez kontrolę lampki GEAR DWN oraz 

w lusterkach podskrzydłowych. 
6. Przy zapalonej zielonej lampce GEAR DWN  schowaj dźwignię pompki i 

poprzez pociągnięcie zaworu odpowietrzenia wyrównaj ciśnienia w 
układzie hydraulicznym, aby móc później schować podwozie, gdy będzie 
taka potrzeba. 
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  7. Jeśli lampka nie zapala się, nie otwieraj zaworu odpowietrzenia, jeśli 
planujesz lądować z wypuszczonym podwoziem. Jeśli, po użyciu pompki 
ręcznej, lądowanie z wypuszczonym podwoziem jest planowane, przed 
następnym włączeniem systemu chowania podwozia, ciśnienia w 
układzie powinny być wyrównane, poprzez otwarcie zaworu na ok. 5 sek., 
a dźwignia przełączania podwozia musi być w pozycji DWN.  

Lądowanie bez pewności czy powozie jest zablokowane 

Po wykonaniu procedury ręcznego otwierania podwozia wymienionego 
powyżej i wskazaniach pełnego otwarcia i zablokowania podwozia, postępuj 
jak następuje: 

1. wykonaj pełną check listę przed lądowaniem 
2. Wykonaj normalne podejście na pełnych klapach 
3. Utrzymuj ciśnienie w układzie otwierania podwozia, poprzez pompowanie 

awaryjną pompką ręczna. 
4. Przyziemnij z maksymalnie nisko opuszczonym ogonem bez hamowania 

na dobiegu 
5. kołuj powoli to miejsca parkowania 
6. Wyłącz normalnie silnik, a następnie dokonaj inspekcji podwozia. 

Lądowanie z uszkodzonym podwoziem przednim 

Jeśli podwozie przednie nie otwiera się lub otwiera się częściowo  co jest 
potwierdzone przez  obserwacje naziemną, przygotuj się do lądowania na 
podwoziu głównym, wg. poniższej procedury: 

1. Przenieś bagaż do luku bagażowego, a pasażera na tylne siedzenie. 
2. Wybierz pas do lądowania, utwardzony lub trawiasty (preferowany) 

UWAGA 
Jeśli pas do lądowania jest nierówny lub sypki, wybierz lądowanie 

ze schowanym podwoziem i pomiń poniżej podane kroki 

3. Utrzymuj dodatnie ciśnienie w układzie wypuszczania podwozia poprzez 
operowanie ręczną pompką awaryjną (przy dzwigni podwozia 
przełączonej na pozycję DWN).  

4. Otwórz klapy na 300 
5. Przełącz włącznik główny na pozycję OFF 
6. Przyziemiaj z niskim ułożeniem ogona 
7.  Wyciągnij cięgło mieszanki całkowicie do tyłu (idle cut-off)  

8. Wyłącz iskrowniki 

9. Zamknij kran paliwa 
10. Utrzymuj nos samolotu w górze tak długo jak jest to możliwe 
11. Opuść samolot natychmiast po zatrzymaniu   
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Lądowanie z częściowo wypuszczonym podwoziem głównym 

Jeśli podwozie główne otworzyło się częściowo i wszelki wysiłek aby je 
otworzyć całkowicie (włączając użycie awaryjnej pompki ręcznej) nie 
przyniósł rezultatów, zaplanuj lądowanie ze schowanym podwoziem, 
opisane w części „Wymuszone lądowanie w terenie przygodnym-lądowanie 
zapobiegawcze z zachowaną mocą silnika”. Przygotowując się do 
lądowania, otwórz zawór odpowietrzający na co najmniej 5 sek. przy dzwigni 
przełączania podwozia ustawionej w pozycji DWN, a następnie przełącz ją 
do pozycji UP, aby pozwolić kołom podwozia głównego na schowanie się w 
trakcie  przyziemienia. 

 

 
Wymuszone lądowanie 
 

Lądowanie zapobiegawcze z zachowaną mocą silnika 

Przed lądowaniem należy dokonać niskiego przelotu na małej prędkości i 
ocenić teren na ew. obecność przeszkód i nierówności, postępując jak 
poniżej: 

1. Wykonaj check listę do lądowania. 
2. Przeleć nad wybranym polem z klapami otwartymi na 200, z 

prędkością  75 MPH, obserwując teren do lądowania przy następnym 
podejściu. 

3. Jeżeli nawierzchnia jest równa i twarda zaplanuj lądowanie z 
podwoziem wypuszczonym. Jeżeli nawierzchnia jest nierówna i 
miękka, ląduj z podwoziem schowanym. 

4. Będąc na pozycji z wiatrem, wyłącz wszystkie elektryczne wyłączniki 
na pozycję OFF, za wyjątkiem wyłącznika głównego i iskrowników. 

5. Odblokuj drzwi kabiny przed wejściem na prostą. 
6. Podchodź z klapami na 300 z prędkością 75 MPH 
7. Przed przyziemieniem wyłącz iskrowniki i wyłącznik główny 
8. Przyziemiaj z nisko położonym ogonem 

Lądowanie zapobiegawcze bez zachowanej mocy silnika 

W przypadku zatrzymania się silnika, kontynuuj lot ze schowanymi klapami z 
prędkością zgodną z podaną na wykresie największego zasięgu 
szybowania, rys. 6-6. Jeśli czas pozwala, spróbuj określić przyczynę defektu 
silnika, sprawdź poziom paliwa, wskazania przepływu paliwa (włącz 
dodatkowa elektryczną pompę paliwową na pozycję ON). Sprawdź również 
czy położenie włącznika (kluczyka) iskrowników jest prawidłowe. Jeżeli 
próba włączenia silnika nie powiodła się, postępuj jak następuje: 
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1. Pasy siedzeniowe i barkowe dociągnij. 
2. Wyłącz dodatkową elektryczną pompę paliwową (OFF). 
3. Wyciągnij całkowicie do tyłu cięgło sterowania mieszanką (idle cut-off). 
4. Zamknij kran paliwa (OFF). 
5. Jeśli planowany pas do lądowania jest równy i twardy, a dystans do niego 

pozwala na wypuszczenie podwozia, wypuść je. 
6. Podchodź 85 MPH. 
7. Jeśli system elektryczny jest sprawny i dystans do pasa pozwala na to, 

wypuść klapy na tyle, ile potrzeba  i kontynuuj podchodzenie z 75 MPH. 
8. Wyłącz włącznik główny (OFF). 
9. Odblokuj drzwi kabiny przed przyziemnieniem. 
10. Przyziemnij z nisko położonym podwoziem i po przyziemnieniu ostro 

wyhamuj. 
11. Jeśli teren pasa jest miękki i nierówny, ląduj z podwoziem schowanym, 

jak poniżej: 
a. Podchodź z 85 MPH ze schowanymi klapami i podwoziem. 
b. Jeśli dystans do pasa pozwala, wypuść odpowiednie klapy i podchodź 

75 MPH. 
c. Wyłącz przełącznik główny (OFF). 
d. Odblokuj drzwi kabiny przed przyziemieniem. 
e. Przyziemnij z nisko położonym podwoziem. 
f. Staraj się utrzymywać ogon nisko w trakcie całego ślizgu na dobiegu. 

 
Wodowanie 
Przygotuj się do wodowania poprzez zabezpieczenie twardych i ciężkich 
przedmiotów w luku bagażowym i zabezpiecz ubrania lub kamizelki do 
ochrony twarzy w momencie wodowania. Nadaj depeszę MAYDAY, na 
121,5 MHz, podając położenie i zamiary. 

1. Ląduj pod wiatr gdy jest silny i są małe fale. 
2. Przy słabym wietrze i dużych falach, ląduj równolegle do grzbietów 

fal. 
3. Podchodź ze schowanym podwoziem, z klapami na 300, z 

dostateczną mocą utrzymując opadanie 300 ft/min i 70 MPH. 
4. Odblokuj drzwi kabiny. 
5. Utrzymuj stałe opadanie i nie wykonuj wytrzymania, ze względu na 

trudności z oceną wysokości na powierzchnią wody.    
6. Osłoń twarz odzieżą, kamizelką ratunkową , etc. przed zetknięciem z 

woda. 
7. Bądź przygotowany na odbicie się samolotu po pierwszym zetknięciu 

z wodą i ponowne wodowanie. 
8. Opuść kabinę natychmiast po zatrzymaniu. W razie potrzeby otwórz 
okienka wentylacyjne aby wyrównać ciśnienia i umożliwić otwarcie drzwi.  

9. Nadmuchaj kamizelki ratunkowe lub tratwy. Nie można zakładać, iż 
samolot będzie utrzymywał się na wodzie dłużej niż kilka minut. 
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Utrata orientacji w chmurach 
Latając w złych warunkach meteorologicznych, pilot powinien wspomagać 
się autopilotem (w tym egzemplarzu), lub Wing Lever-em, w zależności od 
wyposażenia i jego sprawności. W przypadku awarii tych urządzeń należy 
posługiwać się sztucznym horyzontem i żyro busolą, w skrajnym przypadku 
zakrętomierzem i chyłomierzem, jeśli wleci się przypadkowo w chmury. 
Poniżej podana instrukcja, zakłada, że co najmniej ostatni z w/w przyrządów 
jest sprawny i dostępny. 

Wykonanie zakrętu o 1800 

Po wlocie w chmury natychmiastowy manewr powinien być wykonany w celu 
ich opuszczenia, jak następuje: 

1. Zaobserwuj położenie wskazówek minutowej i sekundowej na zegarze 
(lub włącz count down stoper). 

2. Gdy wskazówka sekundnika przemierzy ok. 30 sekund, zacznij 
wykonywać lewy zakręt ze standardowym  przechyleniem, utrzymując 
pochylona sylwetkę samolotu w zakrętomierzu na lewym dolnym 
markerze przez 60 sekund. 
Następnie wyrównaj lot utrzymując w poziomie sylwetkę samolociku w 
przyrządzie.  

3. Sprawdź poprawność zakrętu na żyro busoli, kurs powinien być odwrotny 
do pierwotnego. W przypadku niezgodności, popraw kierunek, używając 
raczej jedynie pedałów bez lotek, dla bardziej dokładnego wskazania 
busoli. 

4. Kontroluj wysokość i prędkość poprzez delikatne sterowanie wolantem.  
Zapobiegnij nadmiernym reakcjom sterami i sterowaniem jedynie samymi 
nogami (trzymaj wolant). 

Awaryjne zniżanie w chmurach 

Jeśli możliwe, uzyskaj zgodę przez radio na zniżanie przez chmury. Aby 
zapobiec wpadnięciu w spiralę, wybierz wschodni lub zachodni kierunek, co 
zmniejszy „pływanie’ tarczy kompasu przy przechyleniach. Dodatkowo, 
staraj się sterować raczej samymi nogami (ręce nie trzymają wolantu), 
utrzymując nogami prosty kurs obserwując wskazania zakrętomierza. Co 
jakiś czas spoglądaj na żyro busolę i staraj się mniej więcej 
utrzymywać/korygować wybrany kierunek lotu. Przed rozpoczęciem zniżania 
w chmurach,  ustaw stabilne warunki zniżania: 

1. Otwórz podwozie 
2. Zmniejsz moc silnika, aż do osiągnięcia zniżania 500-800 ft/min. 

3. Mieszanka bogata (całkiem do przodu)  
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4. Wytrymuj samolot na 90 MPH 
5. Nie trzymaj wolantu 
6. Obserwuj zakrętomierz i dokonuj korekt jedynie pedałami 
7. Wytrymuj ster kierunku, aby zapobiec zakręcaniu 
8. Obserwuj żyro busolę i koryguj pedałami ewentualne zakręcanie 
9. Po przebiciu chmur kontynuuj normalny lot na warunkach 
przelotowych 

 

Wychodzenie ze spirali 

Jeśli powstanie spirala, postępuj jak poniżej: 

1. Cofnij przepustnicę 
2. Skoordynowanymi ruchami lotek i steru kierunku w przeciwną stronę 

do obrotu samolotu, spróbuj ustabilizować sylwetkę samolociku w 
zakrętomierzu w poziomie. 

3. Delikatnie dobieraj wolant, aż do osiągnięcia 90 MPH 
4. Wytrymuj samolot na 90 MPH trymerem steru wysokości 
5. Nie trzymaj wolantu i steruj samolotem jedynie nogami starając się 

utrzymywać lot po prostej. Użyj trymera steru kierunku w przypadku 
niesymetrycznych sił na pedałach 

6. Okresowo kontroluj pracę silnika, jednakże staraj się nie zaburzać 
wytrymowanego lotu ślizgowego 

7. Po przebiciu chmur kontynuuj normalny lot na warunkach 
przelotowych 
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Pożar 

Pożar silnika w locie 

Pomimo, iż pożary silnika w locie występują niezmiernie rzadko, następujące 
kroki powinny być podjęte w takich przypadkach: 

1. Wyciągnij całkowicie do tyłu cięgło mieszanki (idle cut-off) 
2. Zamknij kran paliwa 
3. Wyłącz włącznik główny  (OFF) 
4. Ustabilizuj lot szybowy z 100 MPH 
5. Wyłącz ogrzewanie i wentylację kabiny 

UWAGA 

Otwórz dysze nawiewu powietrza umieszczone nad głową, aby 
uzyskać wentylację kabiny.  

 

6. Wybierz pas do przymusowego lądowania w terenie przygodnym 
7. Jeśli pożar nie został ugaszony, zwiększ prędkość szybowania aż do 

uzyskania prędkości nie pozwalającej na zapłon mieszanki 
8. Wykonaj przymusowe lądowanie zgodnie z procedurą opisana w 

rozdziale „Lądowanie zapobiegawcze bez zachowanej mocy silnika”. 

Pożar instalacji elektrycznej 

Wstępnym objawem pożaru instalacji elektrycznej jest wyczucie zapachu 
palącej się izolacji elektrycznej. Natychmiastowa prawidłowa reakcja polega 
na wyłączeniu włącznika głównego (OFF). Następnie zamknij wszelkie 
dopływy powietrza do kabiny, na tyle na ile jest to możliwe, aby nie 
dopuszczać do rozniecenia się ognia. 

Jeśli używanie instalacji elektrycznej w powietrzu jest niezbędne, można 
spróbować odszukać źródło pożaru i odłączyć je od reszty instalacji, wg 
poniższej procedury: 

1. Wyłącz włącznik główny (OFF) 
2. Wszystkie pozostałe włączniki ustaw na OFF, za wyjątkiem 

iskrowników. 
3. Sprawdź stan bezpieczników. Bezpiecznik który się wyłączył, 

pozostaw w tym stanie. 

4. Włącz włącznik główny.  
5. Włączaj pozostałe włączniki po kolei i obserwuj, określ uszkodzony 
obwód. 
6. Upewnij się, że pożar jest całkowicie ugaszony przed ponownym 
otwarciem wentylacji 
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Lot w warunkach oblodzenia 
Pomimo, że lot w znanych warunkach oblodzenia jest zakazany, w 
przypadku wystąpienia nie przewidywanego oblodzenia, powinno się 
postępować jak poniżej: 

1. Włącz ogrzewanie rurki Pitota. 
2. Zawróć lub zmień poziom lotu, na taki, gdzie oblodzenie jest 

mniejsze. 
3. Wyciągnij lewe cięgło wentylacji kabinowej, ogrzewania i defroster-a 

(odmrażanie przedniej szyby) całkowicie do tyłu aby otrzymać 
odmrażający przepływ powietrza na szybę. 

4. Zwiększ obroty, aby zapobiec odkładaniu się lodu na łopatach 
śmigła. 

5. Zaplanuj lądowanie na najbliższym lotnisku. W przypadku bardzo 
silnego lodzenia, rozważ lądowanie w terenie przygodnym. 

6. W przypadku powstania oblodzenia na krawędziach natarcia 
skrzydeł, przekraczającego ¼ cala (powyżej 6 mm), bądź większej, 
spodziewaj się znacznego wzrostu prędkości przeciągnięcia.  

7. Otwórz klapy na 100, przy wytworzeniu się oblodzenia nie 
przekraczającego ¼ cala (powyżej 6 mm). W przypadku silnej 
akumulacji lodu, podchodź z klapami zamkniętymi w celu 
zapewnienia lepszej efektywności działania steru wysokości przy 
podchodzeniu i lądowaniu.       

8. Podchodź z użyciem ześlizgu jeśli poprawi to widzialność. 
9. Podchodź 85-95 MPH w zależności od stopnia akumulacji lodu. 
10. Wykonaj przyziemienie bez wytrzymania. 
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Operacje autoryzowane 
Twoja Cessna spełnia i przekracza wymagania zdatności do lotu 

wymagane przez rząd USA i posiada FAA certyfikat typu o numerze 
A20CE jako Cessna Model 177RG. 

Ze standardowym wyposażeniem samolot jest zdatny do lotu w dzień i 
w nocy w warunkach VFR. Dostępne jest dodatkowe wyposażenie, które 
pozwala na  poszerzenie użyteczności samolotu do wykonywania 
autoryzowanych lotów IFR w dzień i w nocy. Właściciel prawidłowo 
wyposażonego samolotu Cessna 177 RG jest uprawniony do otrzymania 
zezwolenia na operacje jako jednosilnikowy samolot do przewozu 
lotniczego. 

Twój doradca Cessny, chętnie Ci pomoże we właściwym  wyposażeniu 
samolotu do odpowiednich celów. 

 

Manewry w kategorii normalnej 
Ten samolot jest certyfikowany w kategorii normalnej. Kategoria 

normalna jest przeznaczona dla operacji nie-akrobatycznych. W zakres 
użytkowania wchodzą wszystkie operacje związane z normalnym lotem, 
przeciągnięcia (za wyjątkiem dynamicznych) i zakręty w których 
przechylenie nie jest większe niż 600.  W połączeniu z powyższym, 
następujące masy całkowite i w współczynniki obciążenia są stosowane: 

Maksymalna masa startowa................................2800 lbs (1270 kg) 

 

Współczynnik obciążenia  *Klapy schowane...........+3.8,   -2.5 

    *Klapy zamknięte.........  +2.0 

 Projektowane współczynniki obciążenia przekraczają o 150% 
powyższe wartości w każdych warunkach. Struktura spełnia lub 
przekracza zaprojektowane obciążenia. 

Twój samolot musi być użytkowany zgodnie z zatwierdzonymi przez 
FAA oznaczeniami, tabliczkami informacyjnymi i check listą 
występującymi w samolocie.  Jeśli jakakolwiek informacja w tym 
podręczniku różni się od w/w, nie powinna być brana pod uwagę.  
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Zakresy prędkości powietrznej (CAS) 
Prędkość nieprzekraczalna (VNE) szybowania lub nurkowania w spokojnym 
powietrzu...........................................................................................195 MPH 

Maksymalna prędkość lotu w warunkach turbulentnych..................160 MPH 

Maksymalna prędkość lotu z wypuszczonym podwoziem...............140 MPH 

Maksymalna prędkość lotu z klapami wysuniętymi na: 

100.......................................................150 MPH 
100-300.................................................110 MPH 

*Prędkość manewrowa.....................................................................130 MPH 
*tzw. prędkość brutalnego sterowania. 

Oznaczenia (markery) prędkościomierza 
Poniżej podana jest lista certyfikowanych  oznaczeń kalibrowanych 

prędkości powietrznych (CAS) zastosowanych na prędkościomierzu: 

Prędkość nieprzekraczalna (VNE) szybowania lub nurkowania w spokojnym 
powietrzu............................................................... (czerwona linia)195 MPH  

Prędkość delikatnego sterowania w spokojnym powietrzu  (żółty łuk) 
...................................................................................................160-195 MPH 

Normalna prędkość operacyjna (zielony łuk) ...............................70-160 MPH 

Zakres prędkości lotu z klapami 10-300.(biały łuk........................60-110 MPH  

Zakresy operacyjne silnika 
Moc i obroty.................................................................200 HP przy 2700 RPM 

Oznaczenia przyrządów silnika 

Wskaźnik temperatury oleju 

Normalny zakres operacyjny...................................................... zielony 
zakres 

Zakres maksymalny........................................................2450 F czerwona linia 

Wskaźnik temperatury głowic 

Normalny zakres operacyjny......................... zielony zakres 2000-4750 F 
Zakres maksymalny........................................................4750 F czerwona linia 
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Wskaźnik ciśnienia oleju 

Minimum na jałowym biegu........................ ............czerwona linia 25 psi 

Normalny zakres operacyjny....................................zielony łuk 60-90 psi 

Maksimum.............................................................czerwona linia 100 psi 

Przepływomierz paliwa 

Normalny zakres operacyjny .............. ...... zielony zakres 6.0-12.0 gal/h  

Maksimum...................................... .....czerwona linia 10.0 psi (19 gal/h) 

 

UWAGA 
Tabliczka umieszczona na cokole poniżej cięgieł sterowania silnikiem 

opisuje maksymalne parametry do startu/wznoszenia, jak poniżej: 

Parametry mieszanki dla mocy maksymalnej (Maximum Power Mixture) 

Wysokość npm (feet)   SL 4000 8000 12000 
Gal/godz.     17 15 13 10 

 

Wskaźniki poziomu paliwa 

Pusty (0,5 gal paliwa niezużywanego w każdym zbiorniku) ‘E’ 
czerwona linia. 

Obrotomierz 

Normalny zakres operacyjny...............łuk zielony 2100-2500 RPM 

Zakres uwagi...........................................łuk żółty 1400-1750 RPM 

Dozwolone maksimum...........................czerwona linia 2700 RPM 

Ciśnienie ładowania w kolektorze ssącym (Manifold Pressure) 

Normalny zakres operacyjny....................łuk zielony 15-25 inch Hg 
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Masa i wyważenie 
Poniższa informacja pomoże Ci użytkować swoją Cessnę w zakresie 

przypisanej wagi i środka ciężkości. Do wyznaczenia masy i wyważenia 
twojego egzemplarza samolotu, użyj poniżej zamieszczonych tabel 
(Sample Loading Problem, Loading Graph, Center of Gravity Moment): 

Weź Licensed Empty Weight  oraz Moment  z  protokołu ważenia 
samolotu (bądź późniejszych autoryzowanych zmian) które posiadasz w 
samolocie i nanieś je do tabeli Sample Loading Problem w kolumnie your 
airplane.  

Uwaga 
Protokół ważenia samolotu jest dołączony do jego dokumentacji. W 

dodatku to podanych masy pustego samolotu (licensed empty weight)  i 
momentu, ramię środka ciężkości (c.g. arm) jest opisane (fuselage 
station). Podane ramię nie powinno być użyte  do obliczeń w tabeli 
Sample Loading Problem. Podany moment  powinien być podzielony 
przez 1000 i ta wartość jako tysięczna momentu (moment/1000) powinna 
być użyta w tabeli. 

Użyj tabeli załadowania (Loading Graph) do wyznaczenia tysięcznej 
momentu (moment/10000) każdego elementu przewożonego w 
samolocie i następnie umieść je na liście w tabeli Sample Loading 
Problem.  

Uwaga 
Tabela załadowania (Loading Graph) jest oparta na siedzeniach 

umieszczonych dla przeciętnych podróżnych oraz bagaży umieszczonych 
w środku luku bagażowego. Dla każdego innego niż normalny 
(przeciętny)  załadowania, tabela Sample Loading Problem podaje listę 
momentów i ich zakres położenia przedniego lub tylnego (skrajne 
położenia foteli, granice luku bagażowego). Dodatkowe obliczenia 
momentu oparte na aktualnej masie i środku ciężkości musza być 
przeprowadzone w przypadku, jeśli pozycja załadunku jest inna niż 
pokazana w Loading Graph. 

Zsumuj całkowite masy i momenty / 1000 i nałóż te wartości na kopertę 
momentu środka ciężkości, aby określić czy punkt znajduje się wewnątrz 
koperty i czy załadunek jest akceptowalny.  
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UWAGA 

(1) Linie pokazujące przesuwane fotele pokazują środki ciężkości pilota i 
co-pilota przyjęte dla przeciętnych osób. Zajrzyj do wykresu Loading 
Arranges aby określić zakres przedniego i tylnego limitu położenia 
środków ciężkości osób zajmujących te fotele. 
 

(2) Olej silnikowy: 8 Quarts. = 15 lbs. Z momentem 0,7 / 1000 
 

 
(3) Bagaż* jest położony na do przodu od luku podwozia. Bagaż** jest 

położony na do tyłu od luku podwozia Całkowite łączne załadowanie 
bagażu to maksymalnie 120 lbs (54,5 kg) bez względu czy jest on 
położony w obu częściach luku czy tylko w jednej. 
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Określone wymagania dotyczące okresowych przeglądów oraz 
pielęgnacji muszą być regularnie stosowane jeśli oczekujesz, że twój 
samolot będzie utrzymywał  sprawność i niezawodność nowego 
samolotu,. Zalecane jest, aby wykonywać planowane schematy 
smarowania i profilaktycznej pielęgnacji w zależności od warunków 
klimatycznych warunków lotnych występujących w  Twojej lokalizacji.  

Utrzymuj kontakt z lokalnym przedstawicielem Cessny i wykorzystuj 
jego wiedzę i doświadczenie. On zna Twój samolot i wie jak z nim 
postępować. On będzie pamiętał o koniecznych okresowych przeglądach 
oraz wymianach oleju i smarowaniu.  

 

Postępowanie na ziemi 
Manewrowanie tym samolotem jest najłatwiej i bezpiecznie wykonać za 

pomocą drążka manewrowego zaczepionego za piastę przedniego koła.  

Uwaga 
Używając drążka manewrowego, nigdy nie wykonuj większych skrętów 

niż o 390 na każdą ze stron od środka stójki. W innym przypadku 
uszkodzisz podwozie. 

 

Kotwiczenie samolotu 
Prawidłowe wiązanie samolotu do podłoża jest najlepszą metodą 

zapobiegania uszkodzenia samolotu w przypadku wystąpienia silnych 
podmuchów wiatru. Aby prawidłowo uwiązać Twój samolot postępuj jak 
następuje: 

1. Zaciągnij ręczny hamulec i załóż wewnętrzną blokadę sterów 
2. Załóż zewnętrzne blokady na ster i statecznik kierunku. 
3. Załóż odpowiednio mocne liny lub łańcuchy (700 pounds 

‘rozciągliwego obciążenia’) do uchwytów w ogonie i w skrzydłach i 
podwiąż je pewnie do uchwytów w podłożu. 
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4. Podwiąż linę (ale nie łańcuch lub przewody) do przedniego podwozia i 
podwiąż do uchwytów podłoża. 

5. Załóż ochraniacz na rurkę Pitota. 

 
Okna  

Wykonane z tworzyw sztucznych okna samolotu powinny być 
czyszczone za pomocą odpowiedniego  środka do czyszczenia szyb 
samolotowych. Spłucz wstępnie szyby bieżącą wodą, aby spłukać kurz i 
uniknąć porysowania szyb przy ich czyszczeniu ściereczką. Następnie 
nałóż na miękką ściereczkę niewielką ilość preparatu do czyszczenia 
szyb i ścieraj szyby z umiarkowanym naciskiem, aż wszystkie 
zabrudzenia, plamy z oleju, etc. zostaną usunięte. Pozwól preparatowi 
wyschnąć, a następnie wypoleruj szyby miękką flanelą. 

Jeśli preparat do mycia szyb samolotowych nie jest dostępny, użyj 
innego, podobnego środka (np. Stoddart).  

UWAGA 
 

Nigdy nie stosuj benzyny, alkoholu, acetonu, trójchlorowęglanu, płynów 
z gaśnicy, płynów anty-oblodzeniowych, rozpuszczalników do farb lub do 
czyszczenia szyb i tworzyw sztucznych. Te materiały atakują strukturę 
plastiku i mogą doprowadzić do jego uszkodzenia. 

Po czyszczeniu obficie spłucz bieżącą wodą, następnie wytrzyj do 
sucha czystą irchą. Nie stosuj ściereczek z tkanin, elektryzują one plastik 
co przyciąga kurz. Woskowanie wykonane woskiem dobrej jakości 
kończy proces czyszczenia. Cienka warstwa dobrego wosku pokryje 
powłokę i wypełni zarysowania dając dobrą ochronę przed dalszymi 
zadrapaniami. 

Nie stosuj pokrowców z grubego płótna na szyby, chyba że pada grad. 
Mogą one mocno porysować szyby. 

 
 

Powierzchnie malowane 
Zewnętrzne malowane powierzchnie mają odporną długowieczną 

powłokę i w normalnych warunkach nie wymagają polerowania lub 
wygładzania. Ok 15 dni potrzeba na pełne wyschnięcie lakieru po 
malowaniu, w większości przypadków nastąpi to przed odbiorem 
samolotu od dealera. W przypadku, gdy wygładzenie lub polerowanie 
będzie potrzebne w trakcie schnięcia, polecane jest aby dokonała tego 
doświadczona osoba. 
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Ogólnie, powierzchnie malowane mogą być utrzymywane w czystości 

za pomocą bieżącej wody z dodatkiem łagodnego mydła, obficie 
spłukiwanego i następnie osuszane za pomocą miękkich ścierek lub 
irchy. Uparte plamy od oleju można usuwać za pomocą środków 
Stoddart. Agresywne rozpuszczalniki lub detergenty nie powinny być 
nigdy stosowane. Woskowanie nie jest konieczne, jednakże może być 
wykonane z użyciem dobrego, samochodowego wosku. Nałożenie 
grubszej warstwy wosku na krawędzie natarcia skrzydeł, sterów, śmigła i  
maski zmniejszy częste szkodliwe działanie piasku przenoszonego przez 
strugi zaśmigłowe na te powierzchnie. 

Jeśli samolot przebywa na zewnątrz w warunkach umiarkowanego lub 
chłodnego klimatu, należy uważać, aby nie uszkodzić powierzchni za 
pomocą środków do odladzania. 50:50 roztwór alkoholu izopropylowego 
skutecznie zapobiegnie akumulacji lodu bez uszkadzania lakieru. 
Roztwory o większym stężeniu niż 50% nie powinny być stosowane, 
ponieważ uszkadzają powłoki lakiernicze.  Nakładając środki anty-
oblodzeniowe trzymaj je z dala od szyb, mogą one je uszkadzać i 
spowodować pękanie. 

Pielęgnacja śmigła 
Przedlotowy przegląd śmigła pod kątem zadrapań i wgnieceń oraz 

okresowe czyszczenie go za pomocą naolejonej szmatki w celu usunięcia 
śladów trawy i drobinek piasku, zapewni mu długą żywotność. Małe 
drobinki piasku, powodujące wgniecenia w śmigle, szczególnie w 
okolicach końcówek, powinny być usuwane jak najszybciej, ponieważ 
powodują one koncentrację naprężeń i jeśli zignorowane, mogą 
doprowadzić do pęknięć.   

Nigdy nie używaj alkalicznych substancji do usuwania trawy, stosuj 
trójchlorek węgla lub Stoddart.  

Pielęgnacja podwozia 
Mechanicy certyfikowani do obsługi tego typu samolotu są przeszkoleni 

w prawidłowym regulowaniu i obsłudze układu hydraulicznego samolotu. 
Dla zapewnienia bezproblemowego działania systemu operowania 
podwoziem kontroluj je regularnie i dokonuj wszelkich niezbędnych 
regulacji. Jedynie prawidłowo przeszkolony mechanik powinien 
dokonywać takich przeglądów i regulacji.  
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Pielęgnacja wnętrza 
Usuwanie kurzu i luźnego brudu z dywanika i tapicerki najlepiej 

przeprowadzać za pomocą odkurzacza.   

Rozlane płyny usuwać za pomocą miękkich ściereczek, nie wcierać 
plamy. Przyłożyć ściereczkę, ucisnąć, odczekać kilkanaście sekund, 
powtórzyć w razie potrzeby. Podrap tępym nożem dywanik i powtórz 
ścieranie ściereczką.  

Usuwanie tłustych  plam najlepiej wykonać za pomocą domowych 
środków do usuwania plam, np. w aerozolu. Przed użyciem, przeczytaj 
opis produktu i sprawdź czy środek ten nie niszczy tkaniny i zrób próbę w 
miejscu które nie jest zbytnio widoczne.  

Zaplamiona tapicerka i dywanik mogą być czyszczone za pomocą 
detergentów w pianie, zgodnie z zaleceniami producenta. Należy unikać 
nadmiernego namaczania, po oczyszczeniu usunąć pianę odkurzaczem. 

Jeśli Twój samolot jest wyposażony w skórzane fotele, najlepiej jest je 
pielęgnować używając miękkiej ściereczki lub gąbki, nasączonej wodnym 
roztworem łagodnego mydła. Mydło powinno być usunięte za pomocą 
miękkiej, wilgotnej  ściereczki. 

Tablicę przyrządów, sufit i wszystkie części z tworzyw sztucznych 
należy wycierać jedynie za pomocą wilgotnej ściereczki. 

Olej i smary z wolantu i gałek sterujących usuwać za pomocą środków 
typu Stoddart. Szkodliwe rozpuszczalniki, takie jakie wymieniono w 
rozdziale o pielęgnacji szyb, nie powinny być nigdy stosowane, ponieważ 
mogą uszkodzić plastik. 

Płytki czołowe radia i autopilota są pokryte imitacją zamszu, co daje 
dodatkowy komfort i przyjemność użytkowania, jak inne wyroby z 
zamszu. W przeciwieństwie do zamszowej skóry, te wykończenia można 
zmywać mokrą ściereczką. Nietłuste plamy można zmywać płynami typu 
Ajax, Mr.Clean, etc. Plamy tłuste mogą być usuwane za pomocą 
ściereczki nasączonej naftą, miękką szczoteczką lub ściereczką nie 
pozostawiającą kłaczków. 
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Przechowywanie w zdatności do lotu 
Samolot nie będący w codziennym użyciu musi mieć silnik  

uruchamiany i podgrzewany co najmniej raz na tydzień. W klimatach 
wilgotnych i w miejscach gdzie zmiany temperatur mogą powodować 
kondensację pary wodnej, zabiegi podgrzewania powinny być 
wykonywane nawet częściej. Podgrzewanie przemieszcza olej, który 
spływa z wewnętrznych powierzchni pod wpływem grawitacji z powodu 
unieruchomienia. Podgrzewanie powinno spowodować ogrzanie oleju do 
takiego stopnia, aby wskazówka temp. oleju osiągnęła przynajmniej 
zakres zielonego łuku.     

UWAGA 

Powinno zapobiegać się nadmiernym operacjom naziemnym, tak aby 
temperatura maksymalna głowic nie została przekroczona.  

Podgrzewanie silnika zapobiega także nadmiernemu gromadzeniu się 
wody w układzie paliwowym i innych przestrzeniach silnika. Utrzymuj 
zbiorniki paliwa pełne, aby zapobiegać kondensacji i skraplaniu się pary 
wodnej. Utrzymuj akumulator zawsze naładowany, aby zapobiec 
zamarzaniu elektrolitu w zimie. Jeżeli samolot  nie będzie latał  czasowo 
lub dłuższy czas, zakonserwuj go zgodnie z opisem na temat procedury 
składowania samolotu w publikacji Service Manual. 

Przeglądy i terminy przeglądów 
Wraz z samolotem otrzymasz Zasady Serwisowania dla właściciela 

samolotu (Owner’s Service Policy). Kupony zawarte w tym podręczniku, 
upoważniają Cię do dokonania wstępnego oraz 100-godzinnego 
przeglądu bezpłatnie. Jeżeli odbierzesz samolot od dealera, on będzie 
zobowiązany do dokonania przeglądu wstępnego, przed dostarczeniem 
samolotu do Ciebie. Jeśli odbierzesz samolot z fabryki, przegląd zaplanuj 
odpowiednio wcześnie po jego odbiorze. To pozwoli mu na przejrzenie 
samolotu i dokonanie ewentualnych regulacji, jeśli będą potrzebne. 
Zaplanuj również przegląd po 100 godzinach lub 180 dniach w zależności 
od tego co pojawi się wcześniej. Jak wspomniano wyżej, ten przegląd 
będzie wykonany przez Twojego dealera bezpłatnie. Pomimo, iż takie 
przeglądy mogą być wykonane przez każdego dealera Cessny, w 
większości przypadków właściciele korzystają z usług tego, u którego 
dokonali zakupu samolotu.   

Przepisy Federalne (FAA) wymagają aby wyznaczona osoba na 
zlecenie użytkownika dokonywała okresowo przeglądu samolotu raz do 
roku (przegląd roczny –annual inspection).  Dodatkowo, 100-godzinne  
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Company, zaleca abyś wykonywał 100-godzinne przeglądy. Procedura 
tych przeglądów została szczegółowo opracowana przez fabrykę i jest 
stale aktualizowana przez Organizację Dealerów i serwisantów Cessny 
(CDO).  

Pełna znajomość produktów Cessny i fabrycznie zatwierdzonych 
procedur przez personel CDO, gwarantuje najwyższą jakość usług za 
najniższą możliwą cenę. 

Dokumentacja samolotu 
Istnieją różne dane, informacje i licencje, które stanowią dokumentację 

samolotu.  Poniższa check-lista zawiera ich spis. Dodatkowo, okresowy 
ich przegląd w FAA jest niezbędny do upewnienia się, czy wszystkie ich 
wymagania zostały spełnione.  

A. Dokumenty zawsze widoczne w samolocie: 

1. Świadectwo rejestracji 
2. Świadectwo zdatności do lotu 
3. Świadectwo rejestracji radiostacji pokładowych 

B. Dokumenty zawsze obecne w samolocie: 

1. Protokół ważenia samolotu 
2. Lista wyposażenia 
3. Ubezpieczenie samolotu 
4. Świadectwo antyhałasowe 
5. POH 
6. Check lista 

C. Dokumenty do okazania na żądanie: 

1. Książka płatowca i silnika 

 

UWAGA 

Cessna poleca aby wszystkie w/w dokumenty oraz POH i 
Cessna Flight Computer znajdowały się zawsze na pokładzie 
samolotu. 

Wszystkie w/w dokumenty są wymagane przez prawo Federalne  USA. W 
innych krajach może istnieć potrzeba posiadania innych dokumentów lub 
danych. Eksporter oraz użytkownik samolotu jest zobowiązany zapoznać się 
z lokalnymi wymogami prawnymi . 
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Tabliczki „MAA” oraz „Kolor i Wykończenie”  
Informacja na temat Numeru Certyfikatu Typu (Type Certificate Number –
TC), numeru Certyfikatu produkcyjnego (Production Certificate Number –
PC), numer modelu i unikatowy numer seryjny twojego samolotu mogą 
być odczytane na tabliczce MAA (Manufactures Aircraft Association) 
znajdują się na lewym przednim słupku drzwiowym na jego górnej 
wewnętrznej stronie.  Tabliczka Kolor i Wykończenie zawiera kod  
zewnętrznego i wewnętrznego  schematu kolorów i wykończenia 
samolotu. Kod ten może być używany w połączeniu z odpowiednią tabela 
w katalogu części (Parts Manual), jeśli taka informacja jest potrzebna. Ta 
tabliczka znajduje się powyżej tabliczki MAA. 

Dopisek tłumacza 

Na tylnej ścianie luku bagażowego oraz na lewej tylnej części ogona 
znajdują się metalowe tabliczki z wygrawerowanymi znakami 
rejestracyjnymi, typem samolotu i jego numerem seryjnym (wymogi LBA). 
Podobna tabliczka zawierająca te same dane jest umieszczone na lewej 
tylnej stronie kadłuba pot sterem wysokości (wymogi ULC). 

Procedury smarowania i serwisowe 
Specjalna informacja serwisowa zamieszczona poniżej, zawiera elementy 
wymagające codziennej uwagi. Check lista czynności okresowych jest tu 
zamieszczona również w celu poinformowania pilota, kiedy powinien 
dokonywać innych przeglądów i napraw. 

Codziennie 

Zbiorniki paliwowe 

Napełniaj po każdym locie paliwem lotniczym do pełna, po 25,5 galonów na 
skrzydło. 22 galonowy marker jest obecny dla ułatwienia redukcji 
załadowania samolotu (w postaci licznych otworów w cieśni wlewu w 
samolocie seryjnym oraz na dolnym brzegu blaszki wskaźnikowej w tym 
egzemplarzu, wyposażonym w korki paliwowe typu Monarch Caps).  

Drenaże paliwowe 

Przed pierwszym lotem w ciągu dnia i każdym lotem po tankowaniu, 
pociągnij gałkę cięgła drenu paliwowego znajdującego się pod fotelem pilota 
na ok. 4 sekundy, w celu oczyszczeniu odstojnika paliwa z ewentualnej 
wody i osadów. Zwolnij cięgło i następnie upewnij się, że    zawór jest 
zamknięty poprzez wciśnięcie gałki i wzrokową kontrolę braku wypływu 
paliwa. W przypadku zaobserwowania wody, należy otworzyć  zawory 
drenażowe zbiorników (położone na dolnej stronie skrzydeł) oraz zawory  
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drenażowe odpowietrzników zbiorników paliwowych (położone na dolnej 
stronie skrzydeł blisko drzwi kadłuba) w celu ich sprawdzeniu na obecność 
wody.  

Przed pierwszym lotem w ciągu dnia i każdym lotem po tankowaniu dokonaj 
drenażu filtra paliwa. 

Wskaźnik poziomu oleju 

Sprawdzaj poziom oleju przed każdym lotem. Nie uruchamiaj silnika z 
mniejszą ilością niż 6 kwart. Aby zmniejszyć utratę oleju przez 
odpowietrznik miski olejowej, nie napełniaj układu większą ilością niż 7 
kwart dla lotów normalnych lub krótszych niż 3 godziny. Dodatkowa 
kwarta oleju jest potrzebna, jeśli dokonano wymiany filtra oleju. 

Olej 

Jeśli przegląd przedlotowy wskazuje niski poziom oleju, należy go 
uzupełnić dodając odpowiedni olej lotniczy: SAE 50 dla temperatur 
powietrza wyższych od 500 F (100 C), SAE 10W30 dla temperatur w 
zakresie  00 - 700 F (-180 do 210 C) oraz SAE 10W30 lub SAE 20 dla 
temperatur poniżej 100 F (-120C) (olej o zmiennej lepkości, SAE 10W30 
jest polecany do stosowania, w celu zapewnienia lepszego smarowania w 
trakcie zimnych rozruchów). Olej detergentowy lub dyspersyjny musi być 
stosowany, zgodnie z obecnie obowiązującą instrukcja firmy Lycoming 
No. 1014.  Twój dealer Cessny zaopatrzy Cię w odpowiedni jego rodzaj. 

 

Uwaga 
Aby ułatwić docieranie silnika (pierścieni) i w jego następstwie 

zapewnić właściwy proces kontroli zużycia oleju, Twoja Cessna 
fabrycznie została wyposażona w czysty olej mineralny (nie 
detergentowy) Aero Shell 100. Powinno się go stosować  przez pierwsze 
50 godzin pracy silnika lub do momentu zaobserwowania ustabilizowania 
się zużycia oleju, po którym to czasie (lub momencie) powinien on być 
wymieniony na olej detergentowy.  
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Check lista przeglądów okresowych 

 

Pierwsze 25 godzin 

Olej w misce olejowej, chłodnicy oleju i filtrze olejowym – po 
pierwszych 25 godzinach pracy silnika, spuść olej z wymienionych 
elementów i wyczyść  obie części układu: filtr ssania oleju i układ 
ciśnieniowy oleju. Wymień filtr oleju. Wypełnij układ olejowy olejem 
mineralnym (nie detergentowym)  i używaj go aż do wylatania pierwszych 
50 godzin, bądź ustabilizowania się zużycia oleju. Po tym czasie 
(momencie) zastąp go olejem detergentowym lub dyspersyjnym. 

 

Po każdych 50 godzinach 

Akumulator - sprawdź i uzupełnij elektrolit / naładuj, jeśli potrzeba. 
Olej w misce olejowej, chłodnicy oleju i filtrze olejowym – w samolotach 

nie wyposażonych w filtr oleju po każdych 50 godzinach pracy silnika, 
spuść olej z wymienionych elementów i wyczyść  obie części układu: filtr 
ssania oleju i układ ciśnieniowy oleju. W samolotach wyposażonych w filtr 
oleju, olej może być zmieniany po 100 godzinach, ale  filtr oleju powinien 
być wymieniany co 50 godzin. Wymieniaj olej po każdych 4 miesiącach, 
nawet jeśli 50 godzin nalotu nie zostało wykonane. Skracaj okresy 
przeglądów, jeśli operujesz w miejscach zapylonych, w chłodnym 
klimacie lub gdy krótkie okresy pracy silnika i długie przerwy powodują 
powstawanie osadów.  

Filtr ssania powietrza - przejrzyj, wyczyść lub wymień jeśli potrzeba. 
Przy operowaniu w skrajnie zakurzonych obszarach, codzienna jego 
pielęgnacja jest konieczna. 

Elementy podwozia przedniego – przesmaruj. Przy operowaniu w 
skrajnie zakurzonych obszarach, częstsza ich pielęgnacja jest konieczna. 

Po każdych 100 godzinach 

Świece zapłonowe - oczyść, sprawdź i ureguluj szczelinę. 
Zbiorniczki płynu hamulcowego - sprawdź i uzupełnij. 
Tłumik Shimmy -  sprawdź i uzupełnij. 
Filtr paliwa - rozkręć i wyczyść . 
Odstoje zbiorników paliwa - spuść wodę i osad. 
Drenaże odpowietrzników  przewodów paliwowych - spuść wodę i 

osad. 
Filtr dodatkowej elektrycznej pompy paliwowej - odkręć i oczyść. 
Przekładnia kątowa podwozia głównego - sprawdź i przesmaruj. 

Filtr zastawki odpowietrznika ssania układu podciśnienia - oczyść, 
wymień przy naprawie głównej silnika.    
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Dren alternatywnego źródła ciśnienia statycznego - odkręć 
pokrywkę i usuń kondensat. 

Sworznie podwozia przedniego - przesmaruj wszystkie punkty 
smarne. 

Po każdych 500 godzinach 

Opcjonalny filtr pompy Vacuum - wymień element filtrujący. Wymień 
wcześniej, gdy odczyt ciśnienia ssania spadnie poniżej 4,6 in. Hg  

Łożyska kół - nasmaruj po pierwszych 100 i następnie po każdych 500 
godzinach. Obniż przerwy między smarowaniami do 100 godzin, jeśli 
operujesz w miejscach zakurzonych, położonych nad morzem, 
pokonujesz długie drogi kołowania lub wykonujesz dużą ilość startów i 
lądowań.  

Gniazdo sworznia podwozia głównego - nasmaruj. 

Zastawki ograniczające i chwyty powietrza - przejrzyj i oczyść. 

 

Gdy potrzeba 

Amortyzator podwozia przedniego: napełnij płynem i uzupełnij ciśnienie 
azotem do 38 psi (2,6 bar). 

Odstoje zbiorników paliwa i drenaże odpowietrzników  przewodów 
paliwowych: po przedłużonym przechowywaniu na zewnątrz, odkręć i 
usuń zgromadzoną wilgoć i osad. 

Poziom płynu w układzie pompy hydraulicznej podwozia: odkręć 
zaślepkę, oczyść osłonę i sprawdź poziom płynu. Stosuj Mil-H-5606 płyn 
hydrauliczny zgodnie z zaleceniami instrukcji serwisowej.  

 

Regulacje dotyczące dodatkowej obsługi i testów 

Podane powyżej check listy okresów przeglądowych i procedury 
dotyczące poszczególnych układów lub elementów, zalecane są przez 
firmę Cessna Aircraft Company. Specjalne lokalne zalecenia rządowych 
organizacji nadzoru technicznego mogą obowiązywać w poszczególnych 
krajach i dotyczyć przeglądów dodatkowych elementów, innych ich 
okresów przeglądowych lub specjalnych testów. Te regulacje powinny 
być sprawdzane przez  użytkownika samolotu w krajach w których 
użytkuje on samolot.   
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System uzupełnienia programu przez użytkownika 
Twój Cessna dealer posiada System uzupełnienia programu przez 
użytkownika, polegający na przekazywaniu Tobie informacji o zmianach 
dotyczących twojego modelu samolotu.  Dodatkowo, jeśli sobie tego 
życzysz, możesz wybrać opcje otrzymywania tego rodzaju informacji 
bezpośrednio z biura obsługi klienta fabryki Cessna. Formularz 
subskrypcji jest dostępny dla Ciebie w podręczniku Zasady Obsługi 
Serwisowej. Twój dealer Cessny będzie bardzo chętny aby Ci dostarczyć 
wszelkie informacje na temat tego programu.  

 

Publikacje 

 
Samolot jest wyposażony w różne publikacje i pomoce operacyjne w 
momencie dostarczenia z fabryki. Są to: 

 POH samolotu, silnika, elektroniki i autopilota 

 Cessna Flight Computer 

 Katalog punktów sprzedaży i punktów serwisowych Cessny 
 
Dodatkowe  publikacje plus wiele innych są dostępne u Twojego dealera: 

 Katalog części i podręcznik serwisowy samolotu, silnika, 
elektroniki i autopilota. 

Twój dealer Cessny posiada wiele przedmiotów lub elementów 
potrzebnych do serwisowania samolotu w swoim magazynie i możesz je 
otrzymać od ręki. Jeśli jakaś część nie jest obecnie u niego dostępna 
będzie zadowolony jeśli będzie mógł ją dla Ciebie zdobyć. 
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Tabele i wykresy występujące na następnych stronach i przedstawiające 
dane operacyjne samolotu, są zamieszczone w dwóch celach. Po 
pierwsze abyś mógł wiedzieć czego możesz oczekiwać od Twojego 
samolotu, a po drugie aby pozwolić planować swoje loty z odpowiednią 
dokładnością.  
Dane to tych tabel i wykresów zostały zebrane w sposób empiryczny po 
wykonaniu testowych lotów samolotem w dobrym stanie, w normalnych 
warunkach pogodowych i z użyciem standardowej techniki pilotażu. 
Zwróć uwagę, iż dane dotyczące zasięgu nie zawierają poprawki na 
wiatr, błędy nawigacyjne, grzanie silnika i jego próbę przed startem, 
start, wznoszenie, etc. Musisz sam określić takie poprawki i odpowiednio 
je wkalkulować w swój operacyjny plan lotu. Inne nie określone techniki, 
takie jak metody zubożania mieszanki, stan techniczny silnika i śmigła, 
parametry paliwa, i turbulencje powietrza, mogą powodować różnice w 
zasięgu nawet o 10%. Parametry prędkości przelotowej, pokazane w 
tabelach Cruse Performance odzwierciedlają osiągi samolotu w 
standardowych warunkach atmosferycznych i mogą być o 2-3 MPH 
niższe w przypadku zainstalowania zewnętrznych anten radiowych.  
Pamiętaj, że wykresy zawarte w tej części, są oparte na standardowych 
warunkach atmosferycznych. 
W przypadku osiągów startowych i wznoszenia informacje o 
zastosowanych poprawkach są podane w stopkach wykresów, aby 
odzwierciedlić wpływ cieplejszego niż standardowe powietrza. Te 
czynniki są oparte na różnych parametrach wilgotności. W przypadku 
skrajnie wilgotnego powietrza, podane faktory mogą być nawet 
dwukrotnie wyższe niż przedstawione. Dla otrzymania bardziej 
precyzyjnych danych dotyczących mocy, zużycia paliwa, długości lotu,  
użyj Cessna Flight Computer dostarczonego wraz  z Twoim samolotem.  
Za pomocą Flight Guide możesz łatwo określić różnice temperatury 
pomiędzy wysokością standard i wysokością lotu. 
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Ta część zawiera opis, procedury operacyjne, dane osiągów (jeśli 
dotyczy) dla niektórych elementów wyposażenia dodatkowego, które 
może być zainstalowane na Twojej Cessnie. Suplementy do instrukcji 
użytkowania w locie są dostarczane, aby pokryć opis operowania innym 
wyposażeniem, jeśli jest zainstalowane. Skontaktuj się ze swoim 
dealerem Cessny, aby uzyskać jego pełna listę. 

 
 

WYPOSAŻENIE NA ZIMNĄ POGODĘ 

 
Zestaw zimowy 
Przy ciągłych operacjach w temperaturach poniżej 200 F(-70 C), zestaw 
zimowy Cessny powinien być zainstalowany, aby poprawić pracę silnika. 
Zestaw zawiera dwa deflektory, które po założeniu przesłaniają boczny 
wlot powietrza w masce silnika oraz  dają izolację cieplną dla 
odpowietrzenia karteru. Po zainstalowaniu, deflektor odpowietrzenia 
karteru może być stosowany we wszystkich temperaturach powietrza 
(zima, lato).  

 
Układ zasilania zewnętrznego 
Układ zasilania zewnętrznego wraz z gniazdem i kablem do 
zewnętrznego źródła prądu może być zainstalowany w Twoim 
samolocie, aby zapewnić długotrwałe użytkowanie wyposażenia 
elektrycznego samolotu (za wyjątkiem elektroniki) bez zużywania zapasu 
energii zgromadzonego w akumulatorze. Gniazdo tego urządzenia 
znajduje się  pod owalna pokrywką, umieszczoną za  lukiem bagażowym 
po lewej stronie   części ogonowej kadłuba. 

 
UWAGA 

Napięcie elektryczne do obwodów elektrycznych samolotu 
dostarczane jest na rozdzielone dwie szyny główne. Od jednej 
z ich prąd jest kierowany do wszystkich urządzeń 
elektrycznych, a z drugiej do elektronicznych. Kiedy 
zewnętrzne źródło prądu jest podłączone do samolotu,  
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automatyczny przekaźnik rozłącza obwody szyny elektroniki, 
aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu znajdujących się 
w tych obwodach tranzystorów poprzez pojawiające się 
chwilowe  wzrosty napięcia, pochodzące z zewnętrznego 
źródła zasilania. W związku z tym zewnętrzne źródło prądu nie 
może być używane do operowania elektroniką pokładową.  

 
Bezpośrednio przed podłączeniem zewnętrznego źródła prądu (zewnętrzny 
generator prądu lub akumulator), włącznik główny powinien być przełączony 
w pozycję ON.  
 
Urządzenie to zapewnia ochronę przed przypadkowym błędnym 
podłączeniem biegunów zewnętrznego źródła prądu do systemu 
elektrycznego samolotu. Prąd z zewnętrznego źródła prądu popłynie jedynie 
w przypadku, jeśli zewnętrzne źródło podłączone jest prawidłowo. Jeśli 
połączenie przypadkowo jest odwrotne, prąd nie popłynie, aby zapobiec 
uszkodzeniu instalacji elektrycznej samolotu.  
 
Obwody akumulatora samolotu i zewnętrznego źródła prądu są tak 
zaprojektowane, że w przypadku zupełnie rozładowanego akumulatora nie 
ma potrzeby jego zwierania dla uzyskania odcięcia go od sieci i 
wyeliminowania poboru prądu koniecznego do ładowania podłączonego 
akumulatora. Specjalny obwód z bezpiecznikiem topikowym włączony w 
obwód zasilania zewnętrznego, odgrywa rolę takiej zwory, w momencie gdy 
włącznik główny jest włączony w pozycji ON.   

 

Auto pilot Omni Switch 
W przypadku wyposażenia samolotu w dwa odbiorniki nawigacyjne, 
przełącznik Omni pozwala na selektywny wybór odpowiedniego odbiornika 
użytego do sterowania autopilotem. Przełącznik ten znajduje się powyżej i 
po lewej stronie od autopilota. Pozycje przełącznika oznaczone jako OMNI1 
i OMNI 2 korespondują z odpowiednio ułożonymi odbiornikami w konsoli 
radiowej.  

 
 

Wicki anty-elektrostatyczne 
Jeżeli planujesz loty IFR, instalacja rozładowywaczy elektrostatycznych typu 
‘wicek’ jest polecana, aby zapobiec zaburzeniom w funkcjonowaniu 
urządzeń nadawczo-odbiorczych, spowodowanych gromadzeniem się 
ładunków elektrostatycznych na powierzchni samolotu w trakcie przelotu  
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przez obłoki pyłów lub różne formy opadów (deszcz, marznący deszcz, 
śnieg lub kryształki lodu). W takich warunkach, powstający ładunek 
elektrostatyczny na krawędziach natarcia skrzydeł i sterów, końcówkach 
śmigła i antenach, może spowodować utratę sygnału na wszystkich 
urządzeniach nadawczo odbiorczych i nawigacyjnych. Zazwyczaj ADF jest 
pierwszym urządzeniem, które przestaje funkcjonować, a radiostacje VHF 
są ostatnimi.  
Wicki są zaprojektowane w taki sposób, aby redukować zewnętrzne ładunki 
elektrostatyczne, jednakże w trakcie lotu można trafić na tak znaczne 
warunki elektryzujące, że nawet obecność wicków nie zapobiegnie utracie 
lub zaburzeniu łączności radiowej. W związku z tym, staraj się unikać 
obszarów precypitacji. Jeśli zaburzenia komunikacji jednak wystąpią, 
spróbuj zmniejszyć prędkość i załóż i przez jakiś czas nie będziesz mógł 
używać urządzeń radiowych.  

 

 
Wskaźnik ekonomicznego składu mieszanki  
 Urządzenie to jest oparte na pomiarze temperatury gazów wylotowych 
(EGT) za pomocą termopary umieszczonej w róże wydechowej i wskaźnika 
temperatury umieszczonego po lewej stronie i u dołu panelu sterowania. 
Urządzenie to w sposób graficzny wskazuje pilotowi ustawienie składu 
mieszanki na efektywnie największą moc lub na odpowiednio dobrane 
parametry przelotowe. EGT zależą od cylindra, współczynnika paliwo do 
powietrza, mocy i obrotów silnika (RPM). 
Instrukcja operacyjna  
 Poniższa tabela powinna być używana do ustawiania optymalnych 
parametrów pracy silnika do startu, wznoszenia i przelotu.  
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Referencyjna wartość EGT wznoszenia musi być wyznaczona zanim 
będzie można korzystać z tego urządzenia do startu i wznoszenia. 
Określaj okresowo referencyjną EGT w poniżej podany sposób: 

1. Ustal 75 % mocy w locie poziomym na 2500 RMP i zablokuj 
przepustnicę. 
2. Ostrożnie zubażaj mieszankę aż do uzyskania najwyższej 
wartości (Peak EGT). Ta wartość jest wartością referencyjną EGT 
dla wznoszenia. 

 
UWAGA 

Ciągły lot na parametrach wartości referencyjnej EGT (Peak EGT) 
nie jest dozwolony. Wyjątkiem jest chwilowe ustalanie tej wartości 
referencyjnej zgodne z powyższym opisem, przy 75 % mocy. 
Operacje po ubogiej stronie ‘piku’ lub w obrębie 250 F od wartości 
referencyjnej są niedozwolone.  
Żółty marker może być naniesiony na szkiełko przyrządu lub stała 
cienka czerwona wskazówka może być ustawiona na wartość 
referencyjna za pomocą przekręcenia śruby, znajdującej się z 
przodu obudowy przyrządu.  
Dla ustalenia maksymalnej mocy startowej, wartość EGT może 
być wyznaczona w trakcie statycznej próby silnika lub w trakcie 
rozbiegu. 
 

UWAGA 
Wzbogać mieszankę, jeśli wystąpi nadmierny wzrost 
temperatury głowic. 
 

Podczas zubażania mieszanki w pewnych warunkach, może pojawić 
się nierówna praca silnika przed osiągnięciem Peak EGT.  W takim 
przypadku potraktuj ten punkt jako wartość referencyjną EGT i od niej 
oblicz odpowiednią poprawkę dla uzyskania żądanych parametrów 
składu mieszanki. 
Zmiany w wysokości lub ustawieniu mocy wymagają sprawdzenia 
prawidłowego ustawienia EGT. W trakcie zniżania, skład mieszanki 
może być łatwo kontrolowany poprzez nieznaczne wzbogacanie 
mieszanki aż do ustąpienia powstałej nierównej pracy silnika. W 
trakcie przedłużonego schodzenia utrzymuj odpowiednią moc, aby 
utrzymać wskazówkę EGT na skali. W trakcie schodzenia i 
podchodzenia na jałowych obrotach wzbogać całkowicie mieszankę. 
W trakcie schodzenia i podchodzenia na jałowych obrotach na pasy 
położone na większych wysokościach, ustal mieszankę w takiej 
pozycji, aby zapewnić gładkie zwiększanie obrotów do mocy 
maksymalnej.   
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True Airspeed Indicator (prędkościomierz wskazujący prawdziwą 

prędkość powietrzną).  
Przyrząd ten jest dostępny w celu jego zainstalowania zamiast 
standardowego prędkościomierza. Posiada on kalibrowany, obrotowy  
pierścień, na którym pracuje w połączeniu ze skalą prędkościomierza, w 
sposób podobny jak Flight Computer.  
Aby uzyskać prawdziwą prędkość powietrzną, należy przekręcać obrotowy 
pierścień, aż do momentu, gdy wartość Pressure Altitude osiągnie wartość 
aktualnej temperatury zewnętrznej wyrażonej w stopniach  Farenheita. 
Odczytywana wartość prędkości na prędkościomierzu będzie wartością 
prędkości True Airspeed.  

UWAGA 
Pressure Airspeed nie powinna być mylona z Indicated Airspeed. Dla 
uzyskania Pressure Airspeed ustaw skalę barometryczną na 29,92 i 
odczytaj wartość. Upewnij się, że wróciłeś do pierwotnej wartości 
ciśnienia, po odczytaniu  Pressure Airspeed. 
 
 

Zestaw do szybkiego drenażu zbiorników paliwowych 
Taki zestaw, zawierający dwie specjalne zastawki (po jednej na skrzydło) i 
specjalny kieliszek testowy, jest dostępny do codziennego monitorowania 
obecności wody i zanieczyszczeń w zbiornikach paliwa. Każda z zastawek 
zastępuje korki drenażowe, umieszczone w najniżej położonym miejscu 
zbiornika. Kieliszek testowy, który można przechowywać w schowku na 
mapy, jest używany do drenowania tych zastawek.  

 
 

Zastawka do szybkiego drenażu układu olejowego 
silnika 
Taka zastawka jest oferowana zamiast standardowych korków w układzie 
olejowym. Zapewnia ona szybszą i czyściejszą metodę spuszczania oleju z 
silnika. Aby spuścić olej za pomocą tej zastawki, nasuń kawałek węża na jej 
końcówkę i skieruj go w kierunku odpowiedniego naczynia, a następnie 
pociągnij ją do góry (końcówkę) aż się otworzy. Sprężysty klips będzie ją 
utrzymywał otwartą. Po zakończony drenażu użyj śrubokręta lub innego 
odpowiedniego narzędzia do  jej zamknięcia. Odłącz założony kawałek 
węża.  
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PARAMETRY SERWISOWE 
 
Rodzaj paliwa: typu 100/130  
 
Całkowita pojemność każdego zbiornika: 25,5 galonów (25 galonów 
paliwa użytecznego) 
 
Zredukowana pojemność każdego ze zbiorników (wskazywana przez 
małe otworki we wlewach paliwa): 22,0 galonów (21,5 paliwa użytecznego). 
 
Olej silnikowy:   
SAE 50 powyżej 50c F (100 C)  
SAE 10W30 lub SAE 30 przy temp. pomiędzy od 0-700 F (-180 do 210 C) 
SAE 10W30 lub SAE 20 przy temp. poniżej 100 F (-120 C) 
Zalecane jest stosowanie oleju o szerokim współczynniku lepkości takiego 
jak SAE 10W30  dla poprawienia smarowania silnika w warunkach niskich 
temperatur. Olej detergentowy lub dyspersyjny musi być stosowany, 
zgodnie z Instrukcja firmy Lycoming, nr. 1014. 
 
Pojemność układu olejowego: 8 kwart. 
(Nie uruchamiaj silnika przy 6 kwartach lub mniej. Aby zmniejszyć utratę 
oleju w trakcie lotu, dla operacji normalnych oraz krótszych niż 3 godziny, 
stasuj 7 kwart). Do lotów przedłużonych, stosuj 8 kwart. Jeśli stosowany jest 
filtr oleju, jedna kwarta więcej musi być dodana po jego wymianie). 
 
Płyn hydrauliczny: 
MIL_H_5606  
 
Ciśnienia w oponach: 
Koło przednie: 31 psi (2,1 bar) 
Koła główne:  68 psi (4,7 bar) 
 
Amortyzator przedniego podwozia:  
Utrzymuj napełniony płynem hydraulicznym i napompowany azotem do 38 
psi (2,6 bar). 
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Check list… 
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CLERANCE APPROACH CHECK 

   autopilot switch  off 

LINE UP / TAKE OFF CHECK  HSI / NAVs  ckd / set 

 pitot heat  on   power  set 

 transponder  Alt  flaps (white arc)  10
0
 

 HSI course ckd  altimeter  set and x-ckd 

 time  copy  Approach chart / MDA/DA   re-ckd 

 landing light  on APPROACH CHECK COMPLETED 

 full throttle accelerate to  65 MPH   

LINE UP CHECK COMPLETED FINAL CHECK 

     gear (within white arc)  down 

AFTER TAKE OFF CHECK    propeller  full fwd 

 breaks  apply  mixture  (high alt. RWYs)  full fwd / (rich) 

 gear  up  landing light  on 

 climb power:  2500 RMP  flaps  20
0
 

   25 inch  approach speed  80 MPH 

 mixture   13 gal/h  trim   set 

 climb speed  100 MPH  altitude check at LOM/BCN  ckd 

 flaps  up FINAL CHECK COMPLETED 

 engine instruments (EGT!)  ckd 
  

 landing light  off 

AFTER TAKE OFF CHECK COMPLETED AFTER LANDING CHECK  

     flaps  up 

CRUSE CHECK    pitot heat  off 

 cowl flaps closed  strobe light  off 

 trim  set  landing light  off 

 cruse power (e.g. 20/2100)  set  transponder  off 

 mixture   leaned  cowl flaps  open 

 altimeters  set  runway vacated  report 

 HSI / NAVs  ckd  time   copy 

 engine instruments  ckd AFTER LANDING CHECK COMPLETED 

CRUSE CHECK COMPLETED   

  SHUTTING DOWN/PARKING 

DESCENT CHECK  brake  set 

 power  reduce  power  1000 RPM 

 mixture  adjust  wait  2 min 

 cowl flaps  closed  avionic master  off 

 QNH/transition level  ckd  avionics switches  off (if parked) 

Cyl. Temperatures  ckd  mixture  idle-cut off 

DESCENT CHECK COMPLETED  magnetos  off 

   main switch  off 

APPROACH BRIEFING  cowl flaps  off 

 frequencies & bearings  ckd & set  fuel selector closed 

 altitudes  ckd  control lock  install 

 Approach chart / MDA/DA   ckd  pitot tube protection  on 

APPROACH BRIEFING COMPLETED PARKING COMPLETED 

prepared by B.Dancewicz       

 


