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ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ  AQUA SCOOTER 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΡΙΘ.20  

(Ταχύπλοα σκάφη και λοιπά θαλάσσια µέσα αναψυχής )  

ΦΕΚ 444Β’ της 26-04-99 

Άρθρο 12 

 
AQUA SCOOTER 
 
1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία του όταν επικρατούν δυσµενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης πριν από την 

ανατολή και µετά την δύση του ηλίου. 
2. Απαγορεύεται η κυκλοφορία του σε απόσταση µεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) µέτρων από την 

ακτογραµµή. 
3. Απαγορεύεται o χειρισµός του από άτοµο ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών καθώς και από άτοµο που 

δεν γνωρίζει κολύµβηση. Κατά την διάρκεια της έλξης του, ο χειριστής έχει καλυµµένη την κεφαλή του µε 
πλαστικό σκούφο. 

4. Ο χειριστής του AS επιδεικνύει την πρέπουσα επιµέλεια και προσοχή ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση 
των λουόµενων. 

5. Η εκκίνηση του AS µπορεί να γίνεται από τον αιγιαλό και δεν είναι υποχρεωτική η χρησιµοποίηση του 
θαλάσσιου διαύλου του άρθρου 27. 

 
 

1. Τάπα δεξαμενής αέρα 

2. Δεξαμενή αέρα 

3. Χειρολαβή µεταφοράς  

4. Λεβιές γκάζι 

5. Χειρολαβή κορδονιέρας εκκίνησης  

6. Πίπα µπουζί 

7. Σωλήνας εξαέρωσης 

8. Σωλήνας καύσιµου  

9. Τάπα καύσιµου  

10. Δεξαμενή καυσίµου  

11. Διακόπτης καύσιµου 

12. Προστατευτικό προπέλας 

13. Τάπα εξάτµισης 

14. Αναπνευστήρας 

15. Προέκταση αναπνευστήρα 

17. Καρµπυλατέρ 

18. Τσοκ αέρα  

19. Χειρολαβή
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Κύριοι, 
 

Κατ’ αρχήν σας συγχαίρουµε που γίνατε ιδιοκτήτης του AQUA SCOOTER. 
To AQUA SCOOTER είναι ένα προϊόν µοναδικό στο είδος του. Καµία άλλη µηχανή δεν έχει τόσες πολλές εφαρµογές, 
από την απλή έλξη ενός ανθρώπου στο νερό µέχρι την προσαρµογή του σαν εξωλέµβιος µηχανή σε βάρκα ή στα 
ειδικά κανό και στρώµατα που διαθέτει η εταιρεία µας, εγγυώντας σίγουρη διασκέδαση 
Είναι µια απλή δίχρονη µηχανή που θα σας δώσει πολλές ώρες διασκέδασης, εάν χρησιµοποιηθεί σωστά και µε 
προσοχή. 
Η µη τήρηση των οδηγιών και των κανόνων χρήσεως, θα σας δηµιουργήσει ζηµιές που ίσως δεν καλύπτονται από 
την εγγύησή σας. Πριν χρησιµοποιήσετε το AQUA SCOOTER σας διαβάστε καλά αυτό το φυλλάδιο για να σας 
βοηθήσει να αποφύγετε µηχανικές βλάβες και να εξοικονοµήσετε έξοδα για επισκευή. 
Η κατασκευάστρια εταιρεία έχει το δικαίωµα να αλλάξει, χωρίς προειδοποίηση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται στο παρών φυλλάδιο. 
Η εγγύηση που παρέχει η COMER καλύπτει 1 έτος για τα µηχανικά µέρη και 2 έτη για το υπόλοιπο εκτός των 
αναλώσιµων εξαρτηµάτων όπου πρέπει να αλλάζονται σε τακτικά service . 

 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

- Χρήση του AQUA SCOOTER από ανθρώπους που γνωρίζουν να κολυµπούν αλλά συνιστάται και η χρήση 
σωσιβίου. 

- ∆ιατηρείστε µία απόσταση ασφαλείας από την παραλία (αλλά µην αποµακρύνεστε και σε αποστάσεις που 
ξεπερνούν τις δυνατότητές σας στην κολύµβηση). 

- Το AQUA SCOOTER δεν είναι σωσίβιο και συνεπώς δεν κατασκευάστηκε για να βοηθά τον άνθρωπο να 
επιπλέει στο νερό. 

- Μακριά µαλλιά, κορδέλες κ.λ.π µακριά από τον έλικα. Εάν έχετε µακριά µαλλιά, χρησιµοποιήστε σκουφάκι. 
- Τα παιδιά µπορούν να χρησιµοποιούν το AQUA SCOOTER, µόνο υπό την επίβλεψη των ενηλίκων. 
- Προσοχή στα εµπόδια κάτω ή πάνω από την επιφάνεια του νερού. 
- Αποφεύγετε να πλησιάζετε πολύ στους λουόµενους. 
- Μην αφήνετε το AQUA SCOOTER ελεύθερο όταν δουλεύει. σε περιοχές που κολυµπούν πολλοί άνθρωποι ή 

υπάρχουν πλεούµενα. 
- Μην βάλετε κανένα αντικείµενο µέσα στο προστατευτικό του έλικα. 
- Μην  καπνίζετε  κατά  την  διάρκεια  γεµίσµατος  ή  αδειάσµατος  του  ρεζερβουάρ  ή  της  προετοιµασίας  του 

µίγµατος. 
- Ξεκινήστε πάντα µε το ρεζερβουάρ γεµάτο (αυτονοµία 2 ώρες+). ∆εν υπάρχει ρεζέρβα. 
- Μη δοκιµάσετε το µηχάνηµα σε µη αεριζόµενους χώρους. Τα καυσαέρια είναι τοξικά 
- Μεταφέρετε το AQUA SCOOTER πάντα άδειο από καύσιµο. Χρησιµοποιείτε δοχεία µεταφοράς καυσίµου 

ασφαλή. 
 

ΤΟ AQUA SCOOTER ∆ΕΝ ΕΊΝΑΙ ΜΕΣΟΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΤΑ∆ΥΣΗ. 
Η είσοδος του σωλήνα εισαγωγής αέρα, πρέπει να είναι πάντα πάνω από την επιφάνεια του νερού και 
ελέγξτε συχνά εάν έχει εισέλθει νερό στο ντεπόζιτο του αέρα, εάν ναι αδειάστε το. 
 
 
- Σε περίπτωση ανάγκης, το AQUA SCOOTER σβήνει γρήγορα κλείνοντας µε το δάκτυλό σας την είσοδο του αέρα. 

Εάν πρόκειται να µείνει αχρησιµοποίητο το AQUA SCOOTER, για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, αδειάστε το 
ρεζερβουάρ και χαλαρώστε τα καπάκια δεξαµενής µίγµατος και αέρα. 
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ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ  - ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ 
 
 

Καύσιµο: Βενζίνη απλή αµόλυβδη. Αποφεύγετε να χρησιµοποιείτε 
“ SUPER”. 
Λάδι: AQUA SCOOTER 2% (100 µέρη βενζίνης προς ένα µέρος λαδιού) 
Προετοιµασία µίγµατος : Αδειάστε στο ντεπόζιτο 1 λίτρο βενζίνης . Μετά 
αδειάστε το λάδι που αναλογεί στα 2 λίτρα βενζίνης και στη συνέχεια αδειάστε 
το υπόλοιπο 1 λίτρο βενζίνης . Κλείστε το καπάκι και ανακινήστε για λίγο 
ελαφρά. 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μη γεµίζετε το ρεζερβουάρ µέχρι το καπάκι. 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ : 1) Ξεβιδώστε το καπάκι της δεξαµενής αέρα και βιδώστε τη 
σωλήνα εισαγωγής αέρα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :  Βιδώστε καλά την σωλήνα εισαγωγής αέρα για να αποφύγετε εισαγωγή νερού. 
2) Ξεβιδώστε το καπάκι της δεξαµενής καυσίµου ( για αποσυµπίεση ) και ξαναβιδώστε. 

 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ : 
Αποφεύγετε να αφήνετε το µοτέρ αναµµένο εκτός νερού για περισσότερο από 
1   λεπτό στο ρελαντί . 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν είσθε στην παραλία , έχει δουλέψει το µηχάνηµα , το σβήσατε και θέλετε να το ξαναβάλετε 
εµπρός ( είναι ακόµα ζεστό ) αφήστε τη γλώσσα του καρµπυρατέρ στη θέση “ RUN ”  και τραβήξτε την κορδονιέρα. 

 
ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
- Για µικρής διάρκειας διακοπές λειτουργίας : σβήνετε το µοτέρ κλείνοντας µε το δάκτυλο την εισαγωγή αέρα , 

αφήστε τη γλώσσα του καρµπυρατέρ στη θέση “ RUN ” και την παροχή µίγµατος ανοικτή. 
- Αν το σβήσετε από το τσαοκ του καρµπιλατέρ γυρίστε ξανά τη γλώσσα του καρµπυρατέρ στη θέση“RUN”     Για 

µεγάλης διάρκειας διακοπές λειτουργίας: (όπως π.χ  για να κρυώσει η µηχανή µετά από χρήση διαρκείας )  : 
κλείστε την παροχή βενζίνης , αφήστε να κάψει όλο το µίγµα που βρίσκετε στο καρµπυρατέρ. 

Για να ξαναβάλετε εµπρός, ακολουθείστε τις οδηγίες έναρξης κρύας µηχανής

ΞΕΚΙΝΗΜΑ : 
 

1) Ανοίξτε  την παροχή της βενζίνης. 
2) Γυρίστε τη γλώσσα του καρµπυρατέρ στη 

θέση “ START ” . 
3) Με το ένα χέρι κρατήστε σταθερά την κίτρινη 

λαβή, πιέζοντας ταυτόχρονα τον λεβιέ γκαζιού 
και µε το άλλο χέρι τραβήξτε την κορδονιέρα 3 – 4 
φορές . 
Όταν πάρει µπροστά το µοτέρ , γυρίστε αµέσως τη 

γλώσσα 
του καρµπυρατέρ στη θέση “ RUN ” . 

4) Εισέλθετε στο νερό. 
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ΧΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ 
 

- Μεταφέρετε το AQUA SCOOTER κρατώντας το µόνο από την ταινία µεταφοράς. 
- Κρατάτε µε τα χέρια σας τις δύο λαβές και χειρίζεστε το λεβιεδάκι του γκαζιού µε τον αντίχειρα. 
- Μην αφήνετε τη µηχανή να δουλεύει στο ρελαντί για περισσότερο από 5 λεπτά , γιατί θα σας λαδώσει 

το 
µπουζί. 

- Κρατάτε τη µηχανή µε τα χέρια τεντωµένα , σώµα και πόδια σε οριζόντια θέση , για να επιτύχετε µεγαλύτερη 
ταχύτητα. 

- Προσέχετε ο σωλήνας εισαγωγής αέρα να µην είναι όλος βυθισµένος στο νερό. 
- Μην πειράζετε τη γλώσσα του καρµπυρατέρ κατά τη διάρκεια της πορείας σας. 
- Αποφεύγετε να κινείσθε σε αβαθείς και µε φύκια ακτές ( µπορεί να προξενήσουν ζηµιά στον έλικα ). 
- Μπορείτε να καβαλήσετε αν θέλετε το AQUA SCOOTER , βάζοντάς το ανάµεσα στα πόδια σας , προσέχοντας 

όµως πίσω σας να µην προξενήσετε ατύχηµα. 
- Εάν το αφήσετε από τα χέρια σας µε αναµµένη µηχανή κάνει κύκλους. Προσοχή όµως όταν έχει κύµα, όταν 

έχει ισχυρά ρεύµατα και όταν δεν έχετε ρυθµίσει σωστά το ρελαντί, γιατί µπορεί να το χάσετε. 
- Εάν το σβήσετε στο νερό και σύντοµα θέλετε να το ξαναβάλετε εµπρός, απλά κρατήστε τη λαβή και τραβήξτε 

την κορδονιέρα. 
 

- ΠΡΟΣΟΧΗ: To AQUA SCOOTER είναι για να κινείται στην επιφάνεια µόνο. Εάν µέσο του σωλήνα εισαγωγής 
αέρα ,πάρει νερό το εσωτερικό της  µηχανής ( από απροσεξία του χειριστή ) µπορεί να προκληθούν 
σοβαρές ζηµιές στη µηχανή 

 
Εάν έχει µπει λίγο νερό στη δεξαµενή αέρα µπορεί να µην προκληθούν ζηµιές, αρκεί το επίπεδο του εισελθέντος 
νερού να είναι κάτω από την στάθµη εισαγωγής αέρα ( εντός της δεξαµενής ) στο καρµπυρατέρ . Πάντως και σε 
αυτή την περίπτωση , φροντίστε αµέσως µόλις βγείτε στην παραλία να αδειάσετε το νερό , αναποδογυρίζοντας το 
AQUA  SCOOTER . 
 
∆ιαφορετική είναι η κατάσταση, εάν µπει πολύ νερό στη δεξαµενή αέρα και λόγω εισαγωγής νερού στο 
καρµπυρατέρ σβήσει η µηχανή και δεν φροντίσετε αµέσως για την επισκευή του. Έχετε προκαλέσει ζηµιά στο 
καρµπυρατέρ, στον κύλινδρο και κίνδυνο οξείδωσης. 
 
∆ια ταύτα συνιστάται: 
Α) Χρησιµοποιείται πάντα την προέκταση του σωλήνα εισαγωγής αέρα 
. Β)  Βιδώστε καλά την τάπα του σωλήνα εισαγωγής αέρα. 
Γ) Αποφύγετε την κυµατώδη θάλασσα , το µεγάλο βύθισµα στο νερό , το βίαιο πέταγµα του SCOOTER στο νερό , 
αναποδογύρισµα ή υπερβολική κλίση του SCOOTER κατά τη χρήση κ.λ.π. 
∆) Αδειάστε αµέσως το νερό από τη δεξαµενή αέρα, αν αντιληφθείτε κάτι τέτοιο, έστω και αν  είναι  µικρή 
ποσότητα. Εάν αντιληφθείτε ότι πέρασε νερό στον κινητήρα, θα πρέπει να λυθεί η µηχανή και να καθαριστεί. 
Κλείστε την παροχή της βενζίνης. 
Ξεβιδώστε τη σωλήνα εισαγωγής αέρα και το µπουζί. 
Τραβήξτε την κορδονιέρα επαναλαµβάνοντας 30 φορές περίπου την κίνηση, έως ότου φύγει όλο το νερό που έχει 
µπει στο µοτέρ. Για να πεισθείτε ότι έφυγε όλο το νερό στα τελευταία τραβήγµατα της κορδονιέρας, θα 
διαπιστώσετε ότι βγαίνει µίγµα (βενζίνη – λάδι) χωρίς ίχνη νερού. Μόνο έτσι θα αποφύγετε ζηµιές λόγω οξείδωσης 
του εσωτερικού του κινητήρα. 
Εάν δεν καταφέρετε να βάλετε εµπρός τον κινητήρα πηγαίνετε το SCOOTER στο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της 
εταιρείας. 
 
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 
Το AQUA SCOOTER χρησιµοποιεί καρµπυρατέρ δύο µεµβρανών. Η πρώτη µεµβράνη αναπληροί την τρόµπα 
αναρροφώντας το µίγµα από το ρεζερβουάρ και εισάγοντάς το στη µηχανή , ανάλογα µε την απαίτηση. Αυτή η 
µεµβράνη τρόµπα , σπάνια παρουσιάζει προβλήµατα . 
Η δεύτερη µεµβράνη , που βρίσκεται στο εσωτερικό , δρα για τη ρύθµιση της υπερχείλισης του µίγµατος και 
κατορθώνει να εναρµονίζεται µε την εξωτερική ατµοσφαιρική πίεση για να πάλλεται αρµονικά µε το απαιτούµενο 
µίγµα στη µηχανή. Στις µηχανές που δεν λειτουργούν µέσα στο νερό αυτό επιτυγχάνεται µε µια απλή τρύπα στο 
καπάκι της µεµβράνης. Το καρµπυρατέρ όµως του AQUA SCOOTER που είναι υποχρεωµένο να δουλεύει µέσα στο 
νερό δεν έχει αυτή την δυνατότητα. Βάλαµε λοιπόν έναν αγωγό στο εσωτερικό του σώµατος του καρµπυρατέρ, 
συνδεδεµένο µε την ατµοσφαιρική πίεση της δεξαµενής αέρα, δια µέσου µιας πλαστικής σωλήνα 
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1. Βίδα ρύθµισης του ελαχίστου ( L ) ( 1 ) 
 

2. Βίδα ρύθµισης του µεγίστου (Η) (2) 

 
ΡΥΘΜΙΣΗ  ΤΟΥ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 
1)Ρυθµίζεται µε τις δύο βίδες του µεγίστου ( Η ) ( 2 ) και του ελαχίστου ( L) ( 1 ) 
Γυρνώντας αργά και τις δύο βίδες ( κατά την φορά των δεικτών του ρολογιού ) έως ότου ακουµπήσουν ελαφρά το 
σώµα του καρµπυρατέρ. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Mην σφίγγετε υπερβολικά τις δύο βίδες του µεγίστου και ελαχίστου , γιατί κινδυνεύετε να σπάσετε  
την βάση τους , µε συνέπεια να καταστρέψετε το καρµπυρατέρ . 

 
2) Ρύθµιση της βίδας του ελαχίστου ( L )   ( 1 ) . 
Η βίδα πρέπει να είναι ρυθµισµένη κατά τρόπον , ώστε το µοτέρ να συµπεριφέρεται σωστά στην γρήγορη 
επιτάχυνση και να έχει καλή λειτουργία στο ελάχιστο ( ρελαντί ) µέσα στο νερό . Τούτο επιτυγχάνεται , όταν 
ξεβιδώσουµε τη βίδα του ελαχίστου αντίθετα προς την φορά των δεικτών του ρολογιού κατά 
2 +  1 \ 2  στροφή . 

 

3) Ρύθµιση  της  βίδας  του  µεγίστου  ( Η )   ( 2 ) . 
 

Η βίδα πρέπει να είναι ρυθµισµένη κατά τρόπον ώστε το µοτέρ να µπορεί να αποδώσει τη µέγιστη δύναµή του κατά 
τη διάρκεια της λειτουργίας του στο νερό . Για να το επιτύχουµε αυτό , ακολουθούµε τα παρακάτω : 

 
3. 1 . : Ξεβιδώστε, αντίθετα προς την φορά των δεικτών του ρολογιού, τη βίδα του µεγίστου κατά 2 + 1 \ 2 στροφή. 

 
3 . 2 . : ∆οκιµάστε τη µηχανή στο νερό υπό φορτίο. Είναι δυνατό να συµβούν τα παρακάτω : 

 
α) Το µοτέρ δεν αποδίδει τη µέγιστή του ισχύ : ξεβιδώστε τη βίδα του µεγίστου ελαφρά . Επαναλάβατε αυτή τη 
ρύθµιση εάν είναι αναγκαίο , έως ότου επιτύχετε τη µέγιστη ισχύ , που δεν συνοδεύεται όµως από άλλες ανωµαλίες 
(διακοπές κ.λ.π ) 

 
β ) Το µοτέρ δεν δουλεύει κανονικά : βιδώστε τη βίδα του µεγίστου κατά 1\ 8 στροφή, κάθε φορά έως ότου το µοτέρ 
να δουλέψει κανονικά . 

 
γ ) Εάν το AQUA SCOOTER , µέσα στο νερό και συνεπώς υπό φορτίο , σβήνει όταν ο επιταχυντής ( γκάζι ) αφήνεται 
απότοµα από το µέγιστο στο ελάχιστο , βιδώστε την πεταλούδα ( 3 ) , κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού , έως 
ότου να φθάσει σε µια θέση στην οποία το AQUA SCOOTER δεν σβήνει . 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Oι παραπάνω ρυθµίσεις απαιτούν καλό αυτί και µια σχετική εµπειρία. Σας συµβουλεύουµε τις 
ρυθµίσεις αυτές να τις κάνει ένας πεπειραµένος µηχανικός. 

 
- Όταν δουλεύετε στις βίδες µεγίστου ( Η ) ( 2 ) και ελαχίστου ( L ) ( 1 ) , πρέπει πάντα να µην στρίβετε το 

κατσαβίδι περισσότερο από +  1 \ 8  της στροφής κάθε φορά . 
 

- Το καρµπυρατέρ είναι ρυθµισµένο στο εργοστάσιο µε την βίδα L ( άνοιγµα περίπου 1+3/4της στροφής και η 
βίδα Η ανοιχτή περίπου 1+3/4 της στροφής ).  ( Για το µοντέλο ΑS 600 άνοιγµα περίπου 1+-1/8της στροφής  και 
η βίδα Η  ανοιχτή περίπου  1+-1/8  της στροφής ). 

 
- ∆ιαφορετικές θερµοκρασίες του νερού µπορούν να προκαλέσουν διαφορετική συµπεριφορά του καρµπυρατέρ 

. 
 
 

3. Πεταλούδα  

4.Λεβιές σε θέση RUN 
5.Σωλήνας 
6.Μπουζί 
7.∆οχείο αέρος. 

εξισορροπητής πίεσης 
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∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ – ΑΙΤΙΕΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
Το µεγαλύτερο µέρος των δυσκολιών µπορούν να λυθούν απλά , µε καλή διάθεση , λίγη υποµονή και  
ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. 

 
Αρχίστε ελέγχοντας συστηµατικά τις πιο προφανείς αιτίες . π.χ εάν το µοτέρ δεν ξεκινά , ελέγξτε αν η παροχή της 
βενζίνης είναι ανοιχτή . Έχετε τοποθετήσει το σωλήνα ( SNORKEL ) στη δεξαµενή του αέρα αντί της τάπας ; Έχετε 
βάλει το σωστό µίγµα στο ρεζερβουάρ ; Έχετε εξαερώσει πρώτα µε 2 – 3  τραβήγµατα της κορδονιέρας έχοντας το 
µοχλό του καρµπυρατέρ στη θέση “ START ” ; Μήπως είναι µπουκωµένο ;Εάν παρ ’όλα αυτά δεν παίρνει εµπρός 
µην προσπαθείτε άλλο, αλλά πηγαίνετε σ’ένα εξουσιοδοτηµένο συνεργείο, όπως θα κάνατε µε οποιοδήποτε άλλο 
µηχάνηµα. Οποιεσδήποτε κρίσεις, ως προς τις επιδόσεις (αποτελέσµατα) του AQUA SCOOTER, πρέπει να γίνουν σε 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας και µέσα στο νερό. Η παρούσα διαδικασία προϋποθέτει , ότι το χρησιµοποιούµενο 
µίγµα στις αναλογίες και το µοτέρ , δεν έχει αλλοιωθεί ( π.χ τοποθέτηση µπουζί µη ενδεικνυόµενο ) . 

 
Α /  Η  ΜΗΧΑΝΗ  ∆ΕΝ  ΞΕΚΙΝΑΕΙ  Ή  ΞΕΚΙΝΑΕΙ ∆ΥΣΚΟΛΑ 

 

- Ακολουθείστε τη σωστή διαδικασία εκκίνησης . 
 
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εµπόδια στην είσοδο του αέρα από το σωλήνα και ότι ο µοχλός του 

καρµπυρατέρ είναι στη σωστή θέση . 
 
- Μήπως το µπουζί έχει υγρασία ; Καθαρίστε το και σκουπίστε το ή αν πρέπει , αντικαταστήστε το. 

 
- 

 
- Υπάρχει νερό στο µίγµα ; Σ’ αυτή την περίπτωση , κατά την διάρκεια της προηγούµενης χρήσης , το µοτέρ θα 

δούλευε µε δύναµη ή µε διακοπές. Για να το ελέγξετε , κλείστε την παροχή του µίγµατος , ξεβιδώστε τη σωλήνα 
τροφοδοσίας µίγµατος από τα ρακόρ του καρµπυρατέρ και βγάλτε το υγρό σ’ ένα δοχείο γυάλινο. Εάν το µίγµα 
περιέχει νερό , αυτό θα µείνει στον πάτο του δοχείου . Αδειάστε λοιπόν τότε όλο το µίγµα και αντικαταστήστε 
το µε σωστό µίγµα και ξανατοποθετείστε τη σωλήνα . 

 
- Η αναρρόφηση του καυσίµου γίνεται πάνω από το επίπεδο του µίγµατος στο ρεζερβουάρ. 

 
- Ρύθµιση του ελαχίστου ( L ) όχι σωστή : ακολουθείστε την διαδικασία λεπτοµερώς , που αναφέρεται στο 

κεφάλαιο καρµπυρατέρ . 
 

Β /  ΤΟ  ΜΟΤΕΡ ΣΤΑΜΑΤΑ  ΟΤΑΝ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ  ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 
 

- Εάν το µοτέρ σβήνει όταν το νερό φθάσει στο µπουζί , ελέξτε αν η πίπα του µπουζί  έχει γράσο ( δηλ. εάν το 
µπουζί είναι στεγανοποιηµένο ) . Σ’ αυτή την περίπτωση φροντίστε αµέσως να αλλάξετε την πίπα του µπουζί 

. 
 
- Όχι σωστά ρυθµισµένες οι βίδες ελαχίστου ( L ) και της πεταλούδας ( Νο 4 στο σχέδιο του κεφαλαίου 

καρµπυρατέρ ) . Ακολουθείστε τη λεπτοµερή διαδικασία που αναφέρεται στο κεφάλαιο του καρµπυρατέρ στο 
σηµείο 2 & 3.2 , γ . 

 
- Το µοτέρ σβήνει στο νερό όταν αναπτύσσει τη µεγίστη του ισχύ : ακολουθείστε τη λεπτοµερή διαδικασία του 

κεφαλαίου καρµπυρατέρ. 
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Γ / ΤΟ ΜΟΤΕΡ ∆ΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΠΟΤΟΜΑ ΤΙΝΑΓΜΑΤΑ ( ΣΚΟΡΤΣΑΡΕΙ ) 

 

- Μπουζί µεταχειρισµένο ή λερωµένο : καθαρίστε το ή αντικαταστήστε το. 
 
- Απόσταση των ηλεκτροδίων του µπουζί λανθασµένη : ρυθµίστε τη στα 0 , 5 χιλιοστά. 

 
- Ο µοχλός του καρµπυρατέρ κλειστός. 

 
- Σωλήνας εισαγωγής αέρα µερικός κλειστός. 

 
- Νερό στο µίγµα ( βλ. πιο πάνω ). 

 
- Ξένα σώµατα ( φύκια κ.λ.π ) µέσα στο πλαστικό που προστατεύει τον έλικα. 

 
- Εάν το µοτέρ δεν παρέχει την κανονική ισχύ ή δουλεύει µε απότοµα τινάγµατα , ακολουθείστε τη λεπτοµερή 

διαδικασία στο σηµείο 3 του καρµπυρατέρ. 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

Μετά την χρήση και πριν από κάθε στάση , ακόµα και για µικρές χρονικές περιόδους µερικών ωρών , είναι 
απαραίτητο να ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία για να αποφύγετε την διάβρωση των εσωτερικών µερών της 
µηχανής ή ακόµα και ένα πιθανό κόλληµα της µηχανής , µε συνέπεια την δαπανηρή επισκευή του. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Σηµειώστε ότι κάθε ίχνος διάβρωσης στο εσωτερικό της µηχανής είναι µια συνέπεια της έλλειψης προσοχής των λεπτοµερών 
οδηγιών που δίνονται εδώ , από τον χρήστη. Αυτή η κατάσταση διάβρωσης στο εσωτερικό της µηχανής , θεωρείται απροσεξία 
& ακυρώνει κάθε δικαίωµα της εγγύησης. 

 
ΣΤΑΣΗ  ΜΙΚΡΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

 

Στο τέλος της ηµέρας , ακόµα και για µικρής διάρκειας χρήση : 
 
1 / Ξεβιδώστε τη σωλήνα εισαγωγής αέρα και αναποδογυρίστε το AQUA SCOOTER προς τα εµπρός για να αδειάσετε 
κάθε ίχνος νερού που πιθανόν έχει µπει στη δεξαµενή του αέρα. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μην αναποδογυρίζετε το AQUA SCOOTER , αλλά πάντα γυρίστε αργά όλη την µηχανή εις τρόπον ώστε 
το νερό να µπορεί σταδιακά να βγαίνει από την τρύπα της δεξαµενής του αέρα. Το απότοµο αναποδογύρισµα , 
µπορεί να προκαλέσει την είσοδο του νερού στο σύστηµα του καρµπυρατέρ δια µέσου του σωλήνα εξαερισµού 
που βρίσκεται στο πάνω µέρος του ρεζερβουάρ. 

 
2 / Βάλτε µπρος το AQUA SCOOTER έξω από το νερό και αφήστε το να δουλέψει για 40 – 60 δευτερόλεπτα σε 
διάφορες ταχύτητες του επιταχυντή . Μ’ αυτό τον τρόπο φεύγει το νερό που πιθανό έχει µπει στο θάλαµο καύσης 
από τη βάση της εξάτµισης. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε την υπερθέρµανση του µοτέρ, να µην δουλεύει το AQUA SCOOTER έξω από το νερό 
για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα . 

 
3 / Μετά την λειτουργία έξω από το νερό , σβήστε το µοτέρ µε το τάπωµα της σωλήνας εισαγωγής 

αέρα. 4 / Εάν έχει χρησιµοποιηθεί σε αλµυρό νερό , πλύνετε το AQUA SCOOTER µε γλυκό νερό. 
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ΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ( ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ) 

 

1. Την τελευταία φορά που θα χρησιµοποιήσετε το AQUA SCOOTER , αντί να ετοιµάσετε το κανονικό µίγµα , 
βάλτε 50 ml. Λάδι σ’ ένα λίτρο βενζίνης. 

2. Λειτουργείστε το AQUA  SCOOTER για τουλάχιστον 5 λεπτά στο νερό.  

3. Ακολουθείστε τις οδηγίες για τη στάση µικρής διάρκειας       

4. Αδειάστε το ρεζερβουάρ από το 
5. µίγµα.    
6. Σκεπάστε µε γράσο τα διάφορα εξαρτήµατα του καρµπυρατέρ ( βλ. Κεφάλαιο ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ).  

1. Βίδα ρύθµισης ελαχίστου ( L )  ( 1 )   
2. Βίδα ρύθµισης µεγίστου ( Η )  ( 2 )   
3. Βίδα ρύθµισης γλώσσας  ( 4 ) 
4. Ελατήριο µοχλού εκκίνησης Ε 
5. Ελατήριο επαναφοράς επιταχυντή ( γκάζι )  

7. Αποθηκεύστε το AQUA SCOOTER σε στεγνό περιβάλλον. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ :  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πιθανότητα να χρησιµοποιήσετε το AQUA  SCOOTER , βγάλτε το 
µπουζί και αδειάστε ένα κουταλάκι λάδι στο εσωτερικό του κυλίνδρου. Γυρίστε το πιστόνι , τραβώντας την 
κορδονιέρα , ώστε το λάδι να λιπάνει τα εσωτερικά εξαρτήµατα. Ξαναβιδώστε τώρα το µπουζί. Μετά ακολουθείστε 
τις οδηγίες για στάση µεγάλης διάρκειας από το σηµείο 3 έως το σηµείο 6 . 

 
1. Προτεινόµενο λάδι : Αqua Scooter Olio.  
2. Ελέγχετε αν η πίπα του  µπουζί έχει γράσο για καλύτερη  στεγάνωση.  
3. Αλλάζετε µια φορά τον χρόνο την πίπα του µπουζί,  λαιµό  καρµπιλατέρ  και  την  τάπα  της εξάτµισης.  
4. Μεταφέρετε το AQUA  SCOOTER πάντα σε όρθια θέση.  
5. Πριν το αποθηκεύσετε για  περισσότερο από 5 ηµέρες περνάτε για καλύτερη προστασία του καρµπιρατέρ µε 

αντισκωριακό ( λεπτόρρευστο ). 
 
Ελέγχουµε συχνά: τάπα εξάτµισης , πίπα µπούζι, λαιµό καρµπιλατέρ (σφηχτήρες), τσιµούχες προπέλας 
(από τύλιγµα σχοινιού ) O-ring ηλεκτρονικής και τσιµούχα κορδονιέρας , δεν ξεσφίγκουµε βίδες και δεν  
αλλάζουµε  ροδέλες µεταξύ  τους .  Μερικό Τεστ  στεγανότητας µπορούµε να  κάνουµε 
µόνοι µας βυθίζοντας το σκούτερ µέσα στην θάλασσα (νερό) και φυσώντας από τον αναπνευστήρα , 
να δούµε να βγαίνουν φυσαλίδες µόνο από την εξάτµιση . Σε περίπτωση που κάπου µπουν νερά και 
δεν αφαιρεθούν σύντοµα και προκαλέσουν οξείδωση και βλάβη  παύει η εγγύηση. 

 
( Πολλοί ψαροντουφεκάδες στην χώρα µας έχουν βρει σαν εφαρµογή την θαλάσσια µετακίνηση τους 
µε το AQUA SCOOTER σας υπενθυµίζω πως το συγκεκριµένο µηχάνηµα δεν κατασκευάζεται για αυτό τον 
σκοπό , η πολύωρη παραµονή του εν στάση µέσα στο νερό δεν αποκλείει τη εισροή υγρασίας στο 
εσωτερικό του µε αποτέλεσµα την µη καλή λειτουργία του.) 

 

Για οποιαδήποτε απορία σας , µη διστάσετε να µας συµβουλευθείτε. 
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