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Οι περισσότερες αβαρίες προέρχονται  
από την κακή συντήρηση, από λάθη 
τοποθέτησης, κακό καύσιµο και κακό τοποθέτησης, κακό καύσιµο και κακό 

έλεγχο πριν το ταξίδι.

Αφιερώστε χρόνο για την δοκιµή 
του σκάφους σας µετά την του σκάφους σας µετά την 

συντήρηση. Αφιερώστε 10 λεπτά 
για ελέγχους.



Πριν την εκκίνηση
• Οπτικός έλεγχος της εξωλέµβιας – Βγάζουµε καπάκι. πρεσάρουµε 
βενζίνη και ελέγχουµε για διαρροές και τη γενικότερη κατάσταση 
του κινητήρα.

• Ελέγχουµε σωληνώσεις – καλωδιώσεις.• Ελέγχουµε σωληνώσεις – καλωδιώσεις.

• Πιέστε την αντλία 
καυσίµου 
(φούσκα) µέχρι να 
νιώσετε ότι έχει 
σκληρύνει.σκληρύνει.

• Σε περίπτωση 
που δεν 
σκληραίνει 
σηµαίνει ότι 
κάπου υπάρχει 
διαρροή.



• Ελέγχουµε την κίνηση των χειριστηρίων και τιµονιού
– Θα πρέπει να είναι χαλαρή και εύκολη η εµπλοκή ταχύτητας 
και η τιµόνευση, χωρίς σκαλώµατα. 

– Ελέγχουµε την κατάσταση και τη σύσφιξη της προπέλας.



• Ελέγχουµε τη στάθµη λιπαντικού του κινητήρα από το ρεζερβουάρ 
λαδιού να είναι γεµάτο. Καλό είναι να υπάρχει πάντα στο σκάφος και ένα 
εφεδρικό µπουκάλι µε λάδι που συνιστά ο κατασκευαστής.

• Αποφεύγουµε την ανάµιξη λιπαντικών διαφορετικών συστάσεων και 
προδιαγραφών.

Για δίχρονους κινητήρες : 



• Έλεγχος στάθµης Λιπαντικού.
• Τοποθετήστε την εξωλέµβια σε κάθετη θέση – αφαιρέστε τη ράβδο
µέτρησης και σκουπίστε την, βάλτε την πάλι µέσα για να γίνει η
µέτρηση και βεβαιωθείτε ότι είναι ανάµεσα στη µέγιστη και την
ελάχιστη ένδειξη.

• Συµπληρώνουµε αν χρειάζεται µε κατάλληλο λάδι. Αποφεύγουµε να
αναµιγνύουµε λιπαντικά διαφορετικών συστάσεων και προδιαγραφών.

Για τετράχρονους κινητήρες : 

αναµιγνύουµε λιπαντικά διαφορετικών συστάσεων και προδιαγραφών.



• Επανατοποθετούµε το καπάκι του κινητήρα. • Επανατοποθετούµε το καπάκι του κινητήρα. 



• Ελέγχουµε την επάρκεια του καυσίµου για το ταξίδι µας. Βάζουµε πάντα
καθαρή βενζίνη (είναι αναγκαίο να υπάρχει στο σκάφος υδατοπαγίδα
κατάλληλη για τον κινητήρα µας)

• Η κατανάλωση καυσίµου αλλάζει δραµατικά ανάλογα µε τις συνθήκες.
• Ελέγχουµε σε κάθε γέµισµα αν ο δείκτης καυσίµου εργάζεται σωστά.
• Υπάρχουν στο εµπόριο διάφορα χωνιά µε ειδικά φίλτρα που δεν αφήνουν να

περάσει νερό – δυστυχώς δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µεγάλα
ρεζερβουάρ.ρεζερβουάρ.



• Χρησιµοποιούµε πάντα φρέσκια βενζίνη. Η ποιότητα της βενζίνης µετά από 
παρέλευση ενός χρονικού διαστήµατος 2-3 µηνών πέφτει και µπορεί να µας 
δηµιουργήσει προβλήµατα

• Έχει επιτραπεί πλέον Βενζίνη Ε10 στην Ευρώπη. Περιέχει αιθανόλη σε ποσοστό 
10%. Είναι υγροσκοπική, µαζεύει υγρασία και διαχωρίζεται η αιθανόλη από τη 
βενζίνη. Αν συµβεί αυτό, η βενζίνη είναι άχρηστη. 

• Χρησιµοποιήστε Conditioner – πάντα σε φρέσκια βενζίνη.



Μπαταρία

1. Βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία είναι σε καλή κατάσταση και οι συνδέσεις της 
ασφαλείς (εάν υπάρχει διακόπτης µπαταριών, τον ανοίγουµε)

2. ∆ίνουµε ιδιαίτερη σηµασία στα χαρακτηριστικά της Μπαταρίας, όπως την 
χωρητικότητα (Ah) και στο ρεύµα κρύας εκκίνησης (CCA – Amber)

3. Προσοχή στις διαµέτρους των καλωδιώσεων σε περίπτωση αλλαγής τους. 
4. Ο διακόπτης πρέπει να αντέχει το µέγιστο ρεύµα εκκίνησης.4. Ο διακόπτης πρέπει να αντέχει το µέγιστο ρεύµα εκκίνησης.



• Επίσης Ελέγχουµε το σύστηµα ισοστάθµισης αν δουλεύει σωστά. 
Ανεβάζουµε και κατεβάζουµε την εξωλέµβια και βλέπουµε αν 
λειτουργεί σωστά, χωρίς θορύβους και χωρίς σκαλώµατα.

• Ανοίγουµε ταµπούκια και ελέγχουµε για αναθυµιάσεις βενζίνης ή 
διαρροές µέσα στο σκάφος.



Εκκίνηση κινητήρα

• Τοποθετήστε το µοχλό του χειριστηρίου στη θέση «κράτει».



• Τοποθετήστε το γενικό διακόπτη στη θέση ΟΝ και βεβαιωθείτε ότι τα 
όργανα της µηχανής ενεργοποιούνται. 



• Τοποθετήστε το καλώδιο του Quick Stop σε σταθερό σηµείο 
πάνω σας (αποφεύγετε να το συνδέετε στον καρπό σας. 

• Γυρίζουµε τον διακόπτη στην θέση «start».
• Αν ο κινητήρας δεν εκκινήσει, αφήνουµε το διακόπτη µετά από 5 

δευτερόλεπτα, αφήνουµε να περάσει ένα χρονικό διάστηµα 5 δευτερόλεπτα, αφήνουµε να περάσει ένα χρονικό διάστηµα 5 
δευτερολέπτων και ξαναπροσπαθούµε. 



• Ελέγξτε αν υπάρχει συνεχής ροή νερού από το ενδεικτικό 
του νερού ψύξης. 

• Ακούστε τη λειτουργία του κινητήρα. 



… και καλό σας ταξίδι….



Περιοδικοί έλεγχοι & συντήρηση

• Για να διατηρηθεί το προϊόν σε άριστη 
κατάσταση λειτουργίας, είναι σηµαντικό 
να λειτουργεί και να συντηρείται να λειτουργεί και να συντηρείται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.

• Πολλές εργασίες συντήρησης απαιτούν 
ειδικό εξοπλισµό, τα γνήσια 
ανταλλακτικά για την αξιοπιστία και την 
αντοχή της κάθε εξωλέµβιας.

• Το χρονοδιάγραµµα συντήρηση ς 
καθορίζεται από τον κατασκευαστή, το καθορίζεται από τον κατασκευαστή, το 
οποίο µπορεί να αλλάξει λόγω 
συγκεκριµένων συνθηκών χρήσης. 





Συντήρηση και αποθήκευση
1. Πλένετε το σώµα της εξωλέµβιας µε γλυκό νερό. 
2. Πλένετε τον κινητήρα και εσωτερικά µε γλυκό νερό τοποθετώντας τα 

ακουστικά ή σε κάποιο βαρέλι ή από την ειδική θέση έκπλυσης (ο 
κινητήρας δεν πρέπει να δουλεύει σε αυτή την περίπτωση)

3. Αν τον πλένετε µε ακουστικά ή σε βαρέλι, βάλτε τον µπροστά να 3. Αν τον πλένετε µε ακουστικά ή σε βαρέλι, βάλτε τον µπροστά να 
ζεσταθεί και αφήστε τον να σβήσει αφού αποσυνδέσετε τον αγωγό 
καυσίµου από τον κινητήρα ή κλείστε το µοχλό παροχής καυσίµου, αν 
υπάρχει. (Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε storage στη βενζίνη)

4. Ψεκασµός µε λάδι διασποράς
5. Λίπανση – Γρασσάρισµα 



1. Κλείστε τον γενικό διακόπτη των µπαταριών.
2. Αν παραµείνει για µεγάλο διάστηµα χωρίς να κινηθεί, 

αποσυνδέστε τους πόλους. Αποθηκεύστε τη µπαταρία σε 
δροσερό χώρο, χωρίς υγρασία.

3. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µικρούς φορτιστές 3. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µικρούς φορτιστές 
µπαταριών ώστε να κρατήσετε της µπαταρίες σας 
ζωντανές. 



Προβλήµατα
Η µίζα δεν λειτουργεί

1. Η µπαταρία είναι πεσµένη ή λάθος µπαταρία
2. Οι συνδέσεις της µπαταρίας είναι χαλαρές ή διαβρωµένες (σφίξτε τα 

καλώδια της µπαταρίας και καθαρίστε τους ακροδέκτες)καλώδια της µπαταρίας και καθαρίστε τους ακροδέκτες)
3. Έχει καεί η ασφάλεια του ρελέ ηλεκτρικής εκκίνησης (µίζα)
4. Ο µοχλός ταχύτητας είναι πρόσω ή όπισθεν. 



Προβλήµατα
Ο κινητήρας δεν παίρνει µπροστά

1. Έχει τελειώσει το καύσιµο
2. Το καύσιµο είναι µολυσµένο ή πολυκαιρισµένο
3. ∆εν λειτουργεί η αντλία καυσίµου3. ∆εν λειτουργεί η αντλία καυσίµου
4. ∆εν έχει γεµίσει το κύκλωµα µε καύσιµο
5. Υπάρχει πρόβληµα στο σύστηµα ανάφλεξης
6. ∆εν έχετε βάλει την διχάλα



Προβλήµατα
Ηχεί ο βοµβητής ή ανάβει η προειδοποιητική ένδειξη

1. Έχει βουλώσει το σύστηµα ψύξης
2. Έχει πέσει η στάθµη λαδιού
3. Υπάρχει πολύ νερό στο σώµα του φίλτρου καυσίµου3. Υπάρχει πολύ νερό στο σώµα του φίλτρου καυσίµου



Προβλήµατα
Κραδασµοί – πετονιές – επιπλέοντα αντικείµενα κλπ 

Όχι Πανικός

Όλα διορθώνονται

Έχουµε όλα τα σωστικά – βοηθητικές µηχανές σε ετοιµότητα – άγκυρες 
πλεύσης κλπ



Τα απαραίτητα του σκάφους 

1. Λάδια ρεζέρβα
2. Ιµπέλερ
3. Προπέλα και εργαλεία για την 3. Προπέλα και εργαλεία για την 

αντικατάσταση της
4. Φίλτρα βενζίνης 
5. Μπουζί (περισσότερο για τις 

δίχρονες)
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