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BILDFÖRST MONO 12/T
BF MONO 12 E/T
BF MONO 12 E DYK/T
TELEKONV X3 G125/T
MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN
Detta materielvårdsschema gäller för materiel:
Förrådsbeteckning

Förrådsbenämning

M3220-125011
M3220-125211
M3220-125221
M3220-125111

BILDFÖRST MONO 12/T
BF MONO 12 E/T
BF MONO 12 E DYK/T
TELEKONV X3 G 125/T

Daglig tillsyn

FMV Produktionsmiljö MVIF-scheman - Vårdsystem FM (2015-09-23)

Före användning

Tekniskt ansvarig:
Publikationsansvarig:

•

Batterier

Byt vid behov

•

Filter, okularskydd

Vid användning i ljus omgivning:
· Tillfälligt (t.ex. funktionskontroll)sätt dit objektivlock.
· Längre tid (t.ex. utbildning) – sätt
dit dagljusfilter.

•

Bildförstärkare

Kontrollera att bildförstärkaren sitter säkert
fast i bärmasken, hjälmfästet eller
vapenfästet samt att placeringen framför
ögat är korrekt.

•

Strömställare

Kontrollera funktionen i lägena OFF, ON
och IR.
–-Obs-------------------------------------------Strömställarens läge IR bör endast
användas med stor försiktighet. Ljuset
som avges kan iakttas med andra
bildförstärkare på mycket långa avstånd.
MONO 12 E DYK:
Strömställaren får inte användas på djup
under 1 meter.

•

Dioptriinställning

Vid behov – justera dioptriinställningen.
–----Obs----------------------------------------MONO 12 E DYK
Dioptriinställning får inte göras på djup
under 1 meter.

Thomas Hjelt PRL Taktiska sensorer Ersätter:
M7782-020872 MVSCHDS BF MONO 12
Dan Tilert, Sensor
Tidigare fastställd: 10FMV15738-34:1
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Dykväska
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Funktions kontrollera dragkedjan. Smörj vid
behov (M0743-130001 SMÖRJFETT 130).
Funktions kontrollera ventilen (luft in/ut).
Lås ventilen i stängt läge och placera under
täcklocket.

•

Tilläggsutrustning
Telekonverter

Kontrollera att telekonvertern sitter säkert
fast i bildförstärkaren.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER
Under användning
•

Fokusering

Vid behov– justera fokuseringen.
–----Obs----------------------------------------MONO 12 E DYK
Fokusering får inte göras på djup under
1 meter.

•

Batteri

Byt batteri snarast möjligt om
batteriindikatorn tänds.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER
Efter användning
•

Bildförstärkare

Rengör bildförstärkare med tillbehör.
Optiken rengörs efter behov.
Kontrollera att:
· Fokuseringen fungerar och går att
vrida mellan sina ändlägen.
· Objektivlocket är helt och ditsatt.
· Huvudfästet och
bärmask/hjälmfäste alternativt
vapenfäste är helt.

•

Strömställare

Kontrollera funktionerna i lägena OFF, ON
och IR samt att fuktvakten i MONO DYK
inte indikerar fukt i bildförstärkaren efter
tillslag.

•

Batteri

Vid behov - byt batterier. Vid längre
uppehåll i användning (>1 vecka) ska
batterierna tas ur.
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•

Tillbehör

Kontrollera att samtliga tillbehör finns,
rengör vid behov. Tillse att utrustningen är
helt torr innan den stoppas ner i
transportväskan.

•

Dykväska, torrsäck

Skölj i färskvatten, tvätta med mild
tvållösning vid behov. Låt torka i torkrum
eller motsvarande.
Dykväska – Smörj dragkedjan vid behov
(M0743-130001 SMÖRJFETT 130).
Funktionskontrollera ventilen (luft in/ut).

Tillägsutrustning
Telekonverter

Rengör telekonvertern med tillbehör.
Optiken rengörs efter behov.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring
•

Avfuktning

Längre tid än en månad förvara
materielen i avfuktat förråd
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Särskild tillsyn
Administrativa data
Registrerings-/individnummer

Komp.

Plut.

Övr.

Vårdansvarig brukare
För period

Vårdansvarig brukare

1
För period

Vårdansvarig brukare

2
För period

Vårdansvarig brukare

3
För period

Vårdansvarig brukare

4
Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)
För period

Ansvarigt befäl eller arbetsledare

Datum

Pkt.

Pkt.

Pkt.

Ansvarigt befäl eller arbetsledare

Datum

Pkt.

Pkt.

Pkt.

Ansvarigt befäl eller arbetsledare

Datum

Pkt.

Pkt.

Pkt.

Ansvarigt befäl eller arbetsledare

Datum

Pkt.

Pkt.

Pkt.

1
För period

2
För period

3
För period

4
Symbolförklaring
Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för
materielen.
NN

Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående
fel.
Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har
inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.

NN

Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och
struket på felrapporten.
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Vid behov, dock senast var 3:e månad
Instrument
1.

Kontrollera att:
Bildförstärkaren är rengjord.

2.

Bildförstärkaren inte har synliga fel eller skador.

3.

Det går att vrida strömställaren mellan OFF och ON
samt när, och endast när, vredet dras ut även till läge IR.

4.

Objektivlocket är helt och funktionsdugligt.

5.

Ögonmusslan är hel.

6.

Objektivets filter och okularets imskyddsfilter är hela
och funktionsdugliga.

7.

Bärmasken, hjälmfästet, huvudfästet och vapenfästet är
hela och funktionsdugliga.

8.

Bildförstärkaren går att sätta fast i
huvudfästet/vapenfästet.

9.

Huvudfästet med bildförstärkare går att sätta fast i
bärmasken/hjälmfästet.
Tilläggsutrustning
Telekonvertern inte har synliga fel eller skador.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER
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Funktionskontroll
-----Obs----------------------------------------------------------------------------------------Om kontrollen utförs i ljus omgivning måste objektivlocket alternativt
dagljusfiltret vara ditsatt.

10.

Kontrollera att:
Bildförstärkaren fungerar korrekt i lägena OFF, ON
och IR. En grön bild ska synas i läge ON. I läge IR
ska en röd indikering synas i okularet.

11.

Bildförstärkaren stängs av automatiskt när den är
fastsatt i huvudfästet och fälls upp.
–----Obs-----------------------------------------------------Det går inte med fullständig säkerhet garantera att
bildförstärkaren stängs av varje gång den fälls
upp.

12.

Om bildförstärkaren är tillslagen stängs den av
automatisk när den flyttas från huvudfästet till
vapenfästet. För att återstarta bildförstärkaren igen
måste strömställaren föras till läge OFF och därefter
tillbaka till läge ON.
–----Obs-----------------------------------------------------Det går inte med fullständig säkerhet garantera att
bildförstärkaren stängs av varje gång den tas bort
från huvudfäste. Observera att bildförstärkaren
inte stängs av automatiskt om den tas bort från
vapenfästet.

13.

Dioptriinställningen och fokuseringen fungerar och
går att vrida mellan sina ändlägen.

14.

Bildförstärkaren fungerar normalt i övrigt.

15.

MONO 12 E DYK: fuktvakten inte indikerar fukt i
bildförstärkaren efter tillslag.

16.

Dykväska

Skölj igenom ventilen noggrant.
Smörj dragkedjan noggrant med
paraffinstift.

17.

Tillbehör

Kontrollera att tillbehören är hela
och rengjorda och att allt finns
enligt tillbehörslistan. Packa ner
utrustningen.
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1

2

3

4

