
P-47D Thunderbolt     Nastartování motoru a příprava na vzlet

1. Parkovací brzda: ON

2. Páka filtru vzduchu: ON (dopředu)

3. Páka horkého vzduchu do karburátoru: COLD (dopředu)

4. Trim výškovky: NEUTRAL
   (platí pokud prázdná pomocná nádrž, jinak mírně těžký na nos)

5. Trim směrovky: TO

6. Reostat pomocné palivové pumpy (Fuel Booster): START/ALTITUDE 
(plně doleva)

7. Přepínač nádrží (Fuel Selector Valve): MAIN TANK

8. Baterie a Generátor: ON

9. Automatika vrtule (Propeller Governor): UP

10. Otevřít klapky chlazení na krytu motoru:
a. Vztlakové klapky: NEUTRAL

 b. Ruční hydraulická pumpa: 5-10x zapumpovat 
c. Klapky chlazení: naplno otevřít (píst ovladače plně k sobě)
d. Vztlakové klapky: UP

11. Intercooler: NEUTRAL (horizontální posuvník na levém panelu)

12. Chladič oleje: NEUTRAL (horizontální posuvník na levém panelu)

13. Nastavení plynového kvadrantu:
a. Páka turbokompresoru (B): OFF (plně k sobě)
b. Páka vrtule (P): MAX plně dopředu
c. Páka plynové přípusti: 1 palec dopředu
d. Páka směsi (M): OFF (plně k sobě)

14. Kontrola množství paliva v nádržích

15. Nástřik paliva do motoru (primer):
      a. Odaretovat píst otočením vlevo

b. 4-6 plných cyklů pístu (podle venkovní teploty)
c. Zaaretovat píst otočením vpravo

16. Zapalování - magneta (Ignition): BOTH



17. Startovací sekvence:
a. Starter: ENGAGE (nahoru) a ihned zpět na OFF
b. Starter: ENERGIZE – držet 15s
c. Starter: ENGAGE – dokud motor nenaskočí
d. Páka směsi (M): AUTO RICH
e. Starter: OFF (po cca 5-6 otočeních vrtule)

18. Kontrola tlaku oleje: min 25 PSI do 30 sekund (při nízké venkovní 
teplotě tlak zpočátku 150-200 PSI a postupně klesne na 75-85 PSI)

19. Zahřívat motor při 900 RPM

20. Po dosažení provozních hodnot ponechat či alespoň pravidelně 
zvyšovat RPM nad 1100, aby pracoval generátor a nevybíjela se baterie 
(sledovat ampérmetr)

21. Odaretovat umělý horizont, nastavit výškoměr a směrové gyro

22. Zapnout VHF Radio

23. Reostat zaměřovače (levý boční panel): ON (plně doprava)

24. Odjistit kulomety (přepínač na středním panelu – dolů)

25. Možno začít pojíždět pokud:
a. teplota oleje min 50 °C
b. tlak paliva 22-24 PSI
c. teplota hlav válců (CHT) 100-260 °C
d. tlak hydrauliky 800 – 1100 PSI
e. podtlak (Vacuum Suction) 3,85 – 4,15 inHg

26. Před vzletem:
a. zavřít kabinu
b. zamknout ostruhové kolečko (páka dopředu)
c. upravit chladící klapky na krytu motoru
d. kontrola trimů


