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1. TÝKÁ SE:

Všech typů záložních padáků vyrobených společností MarS.

2. DŮVOD:

Poskytnutí souhrnné a jednotné informace uživateli

3. OPATŘENÍ: 3.1.Maximální délka doby zabalení záložních padáků:
Kruhové padáky
- ZVP – 80
- PZS – 82
- PZS – 92

180 dnů
180 dnů
180 dnů

Padáky typu křídlo
Witty, Witty plus, WP (vel. 110 – 260)
ve všech obalových dílcích s výjimkou REAL-X 180 dnů
WP (vel.110 – 260) v obal. dílci REAL-X
365 dnů
WP 370 (MarS –T [ PPSO CZ - 330])
180 dnů
3.2. Poznámka:
V případě, že během užívání kompletu dojde k protažení uzavírací šňůry
záložního padáku, je možno tuto zkrátit, aniž by byl záložní padák typu
křídlo rozbalen - provede se pouze otevření a po zkrácení uzavírací šňůry
následné uzavření obalového dílce záložního padáku. Na plombování
a v technickém průkazu (záznamníku padáku) se provede záznam
s uvedením původní platnosti zabalení.
3.3. V případě, že je záložní padák řady WP (vel. 110 – 260) balen do obalového
dílce jiného výrobce, je limitována délka zabalení záložního padáku
časovým omezením části, která má dobu zabalení kratší.
3.4. Pravidlo viz bod 3.3. platí i při kombinaci obalových dílců vyrobených
společností MarS a záložních padáků cizích výrobců.
4. PROVEDENÍ:

Při přebalování je nutno dodržovat maximální délky doby zabalení
záložních padáků (viz výše).
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Upozornění:
Záložní padáky včetně záložních padáků WP ( vel. 110 – 260)
do obalových dílců REAL-X na délku doby zabalení max. 180 dnů
smí balit pouze osoby s baličským oprávněním platným pro daný typ
padáku, záložní padáky WP ( vel. 110 – 260) do obalových dílců
REAL-X na délku doby zabalení max. 365 dnů smí balit pouze osoby
zmocněné výrobcem.
5. PLATNOST:

Od data vydání servisního bulletinu.

6. DATUM VYDÁNÍ:

V Jevíčku dne 17. 10. 2005
Ing. Jaroslav Sedlák – vedoucí technického úseku
MarS a.s. Jevíčko
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