
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σεμινάριο Χρήσης και Συντήρησης

Εξωλέμβιων Κινητήρων 



Οι περισσότερες αβαρίες προέρχονται από κακή συντήρηση, 

λάθη τοποθέτησης, κακό καύσιμο και ελλιπή έλεγχο της 

εξωλέμβιας πριν τη χρήση. 

Αφιερώστε χρόνο για τη δοκιμή του σκάφους σας μετά τη  

συντήρηση. Δέκα λεπτά αρκούν για τους ελέγχους που θα 

σας βοηθήσουν να κρατήσετε την εξωλέμβιά σας σε 

λειτουργική κατάσταση. 



Πριν την εκκίνηση

• Οπτικός έλεγχος της εξωλέμβιας – Βγάζουμε καπάκι, πρεσάρουμε

βενζίνη και ελέγχουμε για διαρροές και τη γενικότερη κατάσταση του

κινητήρα.

• Ελέγχουμε σωληνώσεις - καλωδιώσεις για φθορές και τσακίσματα.

• Πιέζουμε την αντλία 
καυσίμου (φούσκα) 
μέχρι να νιώσουμε ότι 
έχει 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.

• Κατά την σύμπλεξη χωρίς να λειτουργεί ο κινητήρας, περιστρέφουμε με το

χέρι μας την προπέλα. Σε περίπτωση που δεν την περιστρέψουμε, μπορεί

ο μεταθέτης να μην κομπλάρει σωστά και να οδηγηθούμε σε λάθος

συμπέρασμα.

– Ελέγχουμε την κατάσταση και τη σύσφιξη της προπέλας



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

• Αποφεύγουμε την ανάμιξη λιπαντικών διαφορετικών συστάσεων και
προδιαγραφών.



• Για τετράχρονους κινητήρες : Έλεγχος στάθμης Λιπαντικού

• Τοποθετήστε την εξωλέμβια σε κάθετη θέση – αφαιρέστε τη ράβδο μέτρησης
και σκουπίστε την, τοποθετήστε την στην θέση της για να γίνει η μέτρηση και
βεβαιωθείτε ότι η στάθμη είναι ανάμεσα στη μέγιστη και την ελάχιστη ένδειξη.
Συμπληρώνουμε αν χρειάζεται με κατάλληλο λάδι. Αποφεύγουμε να
αναμιγνύουμε λιπαντικά διαφορετικών συστάσεων και προδιαγραφών.

• Κατά τον έλεγχο στάθμης, ελέγχουμε και την ποιότητα του λιπαντικού. Αν είναι
πολύ «καμμένο», αν υπάρχουν ίχνη υγρασίας – σαπωνοποιημένο λάδι, ύπαρξη
καυσίμου στο λάδι κλπ.



• Επανατοποθετούμε το καπάκι του κινητήρα. 



• Ελέγχουμε την επάρκεια του καυσίμου για το ταξίδι μας. Βάζουμε πάντα καθαρή 
βενζίνη.(Είναι απαραίτητο 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 λειτουργεί σωστά
• Υπάρχουν στο εμπόριο διαφορά χωνιά με ειδικά φίλτρα που δεν αφήνουν να 

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



• Χρησιμοποιούμε Πάντα φρέσκια βενζίνη. Η ποιότητά 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%. Η αιθανόλη είναι υγροσκοπική, μαζεύει υγρασία και διαχωρίζεται η
αιθανόλη από την “βενζίνη”.

• Αν συμβεί αυτό, το καύσιμο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

• Αν έχετε υπόνοιες ότι το καύσιμό σας περιέχει αιθανόλη, χρησιμοποιήστε
Ethanol Fuel Conditioner– πάντα σε φρέσκια βενζίνη. Σε παλιά καύσιμα που
έχουν ήδη απορροφήσει υγρασία, δεν δουλεύει.



Μπαταρία

1. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σε καλή κατάσταση και οι συνδέσεις της 
ασφαλείς (εάν υπάρχει διακόπτης μπαταριών τον ανοίγουμε). Οι συνδέσεις πρέπει 
να είναι καθαρές χωρίς διαβρώσεις κλπ.

2. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα χαρακτηριστικά της μπαταρίας, όπως τη 
χωρητικότητα (Ah) και το ρεύμα κρύας εκκίνησης (CCA – Amber).

3. Προσοχή στις διαμέτρους των καλωδιώσεων σε περίπτωση αλλαγής ή
επιμήκυνσης τους.  

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 σκαλώματα.

• Ανοίγουμε ταμπούκια και ελέγχουμε για αναθυμιάσεις βενζίνης ή 

διαρροές μέσα στο σκάφος.



Εκκίνηση κινητήρα
• Τοποθετούμε το μοχλό του χειριστηρίου στη θέση «Κράτει»



• Γυρίζουμε το γενικό διακόπτη στη θέση ON και βεβαιωνόμαστε ότι τα 
όργανα της μηχανής ενεργοποιούνται.



• Τοποθετούμε το καλώδιο του Quick Stop σε σταθερό σημείο πάνω μας 
(αποφεύγουμε να το συνδέουμε στον καρπό μας).

• Γυρίζουμε τον διακόπτη στη θέση «start».

• Αν ο κινητήρας δεν εκκινήσει, αφήνουμε τον διακόπτη και μετά από ένα 
χρονικό διάστημα 5 δευτερολέπτων ξαναπροσπαθούμε. 



• Ελέγχουμε αν υπάρχει συνεχής ροή νερού από το ενδεικτικό του νερού ψύξης.
• Ακούμε τη λειτουργία του κινητήρα. 



…και καλό μας ταξίδι…



Περιοδικοί έλεγχοι και συντήρηση

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

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

• Το χρονοδιάγραμμα συντήρησης 
καθορίζεται από τον κατασκευαστή και 
μπορεί να αλλάξει λόγω συγκεκριμένων 
συνθηκών χρήσης. 





Συντήρηση και αποθήκευση

1. Καθαρίστε το σώμα της εξωλέμβιας με γλυκό νερό.
2. Ξεπλύνετε τον κινητήρα εσωτερικά με γλυκό νερό χρησιμοποιώντας ακουστικά,

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

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

4. Λιπαίνουμε – Γρασάρουμε με βάση τις οδηγίες χρήσης.



• Κλείνουμε τον γενικό διακόπτη των μπαταριών.

• Αν παραμείνει για μεγάλο διάστημα χωρίς να κινηθεί το σκάφος,

αποσυνδέουμε τους πόλους και αποθηκεύουμε τη μπαταρία σε

δροσερό χώρο χωρίς υγρασία.

• Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μικρούς φορτιστές – συντηρητές

μπαταριών ώστε να τις κρατήσουμε «ζωντανές».



Προβλήματα

Πολλά από τα προβλήματα που μπορούν να εμφανιστούν κατά

τη λειτουργία, μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα από τον

χειριστή. Για σοβαρότερα προβλήματα θα πρέπει να

απευθυνθείτε στον τεχνικό σας.



Η μίζα δεν λειτουργεί

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

μπαταρίας και καθαρίστε τους ακροδέκτες).
3. Έχει καεί η ασφάλεια του ρελέ ηλεκτρικής εκκίνησης (μίζα).
4. Ο μοχλός ταχύτητας είναι στην θέση «πρόσω» ή «ανάποδα». 



Ο κινητήρας δεν εκκινεί 

1. Έχει τελειώσει το καύσιμο.
2. Το καύσιμο είναι μολυσμένο ή πολυκαιρισμένο.
3. Δεν λειτουργεί η αντλία καυσίμου.
4. Δεν έχει γεμίσει το κύκλωμα με καύσιμο.
5. Υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα ανάφλεξης.
6. Δεν έχετε βάλει τη διχάλα του Quick Stop.



Ηχεί ο βομβητής ή ανάβει η προειδοποιητική ένδειξη

1. Έχει βουλώσει το σύστημα ψύξης
• Ελέγχουμε το ενδεικτικό νερού ψύξης

2. Χαμηλή Πίεση Λαδιού 
• Ελεγχουμε την στάθμη λαδιού, για διαρροές κλπ

3. Έχει πέσει η στάθμη λαδιού (για διχρονες)
• Συμπληρωνουμε λάδι μίξης

4. Υπάρχει νερό στο υδατοπαγίδα. 
• Αδειάζουμε το νερό από το φίλτρο και τον διαχωριστηρα καυσίμου (για ψεκαστές εξωλέμβιες)

Αποστράγγιση Διαχωριστήρα

Εντοπίζουμε τον διαφανή σωλήνα που ξεκινάει

από τον διαχωριστήρα. Ξεβιδώνουμε την βίδα

στον διαχωριστήρα πατώντας ταυτόχρονα και την

βαλβίδα (σαν βαλβίδα ποδηλάτου) στο επάνω

μέρος του διαχωριστήρα, ώστε να αδειάσει

πλήρως. Βιδώνουμε την βίδα στο κάτω μέρος του

διαχωριστήρα με προσοχή και γεμίζουμε το

σύστημα με καύσιμο.



Τα απαραίτητα του σκάφους 

1. Λάδια ρεζέρβα.
2. Ιμπέλερ.
3. Προπέλα και εργαλεία για την αντικατάστασή της.
4. Φίλτρα βενζίνης.
5. Μπουζί (περισσότερο για τις δίχρονες).




