1. Godkännande behörig
myndighet / land
Approving Competent
Authority / Country

2.

AUKTORISERAT UNDERHÅLLSINTYG /
TILLVERKNINGSINTYG

3.

Nummer för spårning av blanketten
Datum och beteckning
Form Tracking Number
Date and designation

5.

Arbetsorder/avtal/Faktura
Work Order/Contract/Invoice

AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE
FLYGI BLANKETT 1 / FORM 1

4. Den auktoriserade organisationens namn och adress
Approved Organisation Name ande address

6. Artikel
Item

7. Beskrivning
Description

8. Artikelnr.
Part No.

9. Lämplighet (*)
Eligibility (*)

13.

Anmärkningar
Remarks

14.

Intygar att ovan angivna artiklar har tillverkats i överensstämmelse med:
Certifies that the items identified above were manufactured in conformity to:

15.



godkända konstruktionsdata och är i skick för säker drift
approved design data and in condition for safe operation



icke godkända konstruktionsdata specificerade i ruta 13
non-approved design data specified in block 13

Underskrift av behörig person
Authorised Signature

17. Namn / Name

10. Kvantitet
Quantity

11.

Serie-/satsnr.
Serial/Batch No.

12.

Status/arbete
Status/work

19.  RML-V.6.A.A.50 underhållsintyg / Release to Service
 Annan bestämmelse specificerad i ruta 13 / Other regulation specified in block 13
Intygar att, såvida inte annat angivits i ruta 13, har det arbete som angivits i ruta 12 och beskrivits
i ruta 13 utförts i enlighet med RML-V-6A och med avseende på detta arbete anses delarna vara
klara att godkännas för användning.
Certifies that unless otherwise specified in block 13, the work identified in block 12 and described
in block 13, was accomplished in accordance with RML V-6.A and in respect to that work the
items are considered ready for release to service.

16. Godkännande-/auktorisationsnummer
Approval Number

20. Underskrift av behörig person
Authorised Signature

21. Ref-nr för godkännande
Approval Ref No. (FSI XXX)

18. Datum / Date (dd/mm/yyyy)

22. Namn / Name

23. Datum / Date (dd/mm/yyyy)

FLYGI blankett 1 – Utgåva 01/2005, Uppdaterad 2014-08-01
SE MAA FORM 1 – Issue 01/2005, Updated 1 aug 2014

* Installatören skall dubbelkontrollera lämpligheten mot tillämpliga godkända tekniska data
* Installer must cross check eligibility with applicable approved technical data

Auktoriserat underhållsintyg/ tillverkningsintyg FLYGI blankett 1 (Baksida)
ANVÄNDARENS/ INSTALLATÖRENS ANSVAR
Not.
1. Det är viktigt att förstå att detta dokument i sig självt inte automatiskt utgör något tillstånd att installera delen/komponenten/enheten.
2. I de fall användaren/installatören arbetar i enlighet med de nationella bestämmelserna från en annan luftvärdighetsmyndighet än den i ruta 1 specificerade

luftvärdighetsmyndigheten är det väsentligt att användaren/installatören ser till att hennes/hans luftvärdighetsmyndighet accepterar delar/komponenter/enheter
från den i ruta angivna luftvärdighetsmyndigheten
3. Förklaringarna under ruta 14 och ruta 19 utgör inga intyg på installationsarbetet. Under alla förhållanden skall luftfartygets underhållsregister innehålla ett

underhållsintygs om omfattar installationsarbetet, utfärdat av användaren/installatören i enlighet med de nationella bestämmelserna innan luftfartsprodukten får
tas i bruk.
_____

Authorised Release Certificate - FLYGI FORM 1 (reverse side)
USER/INSTALLER RESPONSIBILITIES
Note.
1. It is important to understand that the existence of the Document alone does not automatically constitute authority to install the part/component/assembly.
2. Where the user/installer works in accordance with the national regulations of an Airworthiness Authority different from the Airworthiness Authority specified

in block 1 it is essential that the user/installer ensures that his/her Airworthiness Authority accepts parts/-components/assemblies from the Airworthiness
Authority specified in block 1.
3. Statements in block 14 and block 19 do not constitute installation certification. In all cases the aircraft maintenance record must contain an installation

certification issued in accordance with the national regulations by the user/installer before the aeronautical product may be use

FLYGI blankett 1 – Utgåva 01/2005, Uppdaterad 2014-08-01
SE MAA FORM 1 – Issue 01/2005, Updated 1 aug 2014

* Installatören skall dubbelkontrollera lämpligheten mot tillämpliga godkända tekniska data
* Installer must cross check eligibility with applicable approved technical data

