
Ευχαριστούμε που αγοράσατε έναν εξωλέμβιο 
κινητήρα Honda.

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες 
λειτουργίας και συντήρησης για τους εξω-
λέμβιους κινητήρες BF4A/BF5D/BF6A της 
Honda.

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται 
στο παρόν έντυπο βασίζονται στις πλέον πρό-
σφατες πληροφορίες για το προϊόν, οι οποίες 
ήταν διαθέσιμες κατά την έγκριση δημοσίευ-
σης.

Η Honda Motor Co., Ltd. διατηρεί το δικαίω-
μα να προβεί σε αλλαγές οποιαδήποτε χρο-
νική στιγμή, άνευ προειδοποίησης και άνευ 
οποιασδήποτε υποχρέωσης.
Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση μέρους ή όλου 
του παρόντος εντύπου χωρίς προηγούμενη 
έγγραφη έγκριση.

Το παρόν εγχειρίδιο θεωρείται αναπόσπαστο 
μέρος του εξωλέμβιου κινητήρα και θα πρέπει 
να παραμένει μαζί με αυτόν, σε περίπτωση 
μεταπώλησης.

Σε ολόκληρο το εγχειρίδιο θα βρείτε μηνύμα-
τα ασφαλείας, τα οποία συνοδεύονται από τις 
ακόλουθες προτάσεις και σύμβολα. Η σημασία 
τους είναι η εξής:

Σημαίνει ότι ΘΑ επέλθει σοβαρός τραυματι-
σμός ή θάνατος, εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.

Σημαίνει ότι υφίσταται μεγάλη πιθανότητα 
πρόκλησης σοβαρού σωματικού τραυματι-
σμού ή θανάτου, εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.

Σημαίνει ότι υφίσταται πιθανότητα πρόκλη-
σης σωματικού τραυματισμού ή ζημιάς του 
εξοπλισμού, εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.

Σημαίνει ότι ενδέχεται να προκληθεί ζημιά 
εξοπλισμού ή ιδιοκτησίας, εάν δεν τηρηθούν οι 
οδηγίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρέχει χρήσιμες πληροφορίες.

Σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα ή 
εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με 
τον εξωλέμβιο κινητήρα, συμβουλευθείτε 
ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξωλέμβιων 
κινητήρων Honda.

Οι εξωλέμβιοι κινητήρες Honda έχουν 
σχεδιαστεί προκειμένου να λειτουργούν με 
ασφάλεια και αξιοπιστία, εφόσον χρησιμο-
ποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες. Διαβάστε 
και κατανοήστε το Εγχειρίδιο Χρήσης πριν 
χρησιμοποιήσετε τον εξωλέμβιο κινητήρα. 
Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυμα-
τισμός ή ζημιά του εξοπλισμού.

 •   Η απεικόνιση ενδέχεται να διαφέρει ανά-
λογα με τον εκάστοτε τύπο.

Honda Motor Co., Ltd. 2017, Με την επιφύ-
λαξη παντός νομίμου δικαιώματος
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Ρεζερβουάρ καυσίμου Εσωτερικό ρεζερβουάρ καυσίμου • • • • • • • • • •

Φορητό δοχείο καυσίμου * * * * * * * *

Σύστημα φόρτισης * * * • * • * • * •

*: Προαιρετικός εξοπλισμός
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λάβετε υπόψη σας ότι οι τύποι εξωλέμβιων κινητήρων διαφέρουν ανάλογα με τις χώρες στις οποίες πωλούνται.

Οι κινητήρες BF4A/BF5D/BF6A διατίθενται 
στους εξής τύπους ανάλογα με το μήκος του 
άξονα, το σύστημα ελέγχου και το σύστημα 
φόρτισης.

• Ανάλογα με το μήκος του άξονα 
 S: Κοντός άξονας
      L: Μακρύς άξονας
• Ανάλογα με το σύστημα ελέγχου 
 H: Τύπος με λαγουδέρα
• Ανάλογα με το σύστημα φόρτισης 
 N: Χωρίς σύστημα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ (Παράδειγμα)

Προορισμός 
U=Ευρώπη 
D=Γενικές εξαγωγές 
Σύστημα φόρτισης 
N=Χωρίς σύστημα 
Τύπος γκαζιού 
H: Τύπος με λαγουδέρα 
Μήκος άξονα 
S=Κοντός άξονας 
L=Μακρύς άξονας



Εντοπίστε τον τύπο του δικού σας εξωλέμβιου 
κινητήρα και διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο 
το Εγχειρίδιο Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε 
τον κινητήρα.
Τα σημεία κειμένου που δεν διαθέτουν ένδειξη 
τύπου αποτελούν πληροφορίες και/ή διαδικα-
σίες κοινές για όλους τους τύπους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Ο σειριακός αριθμός του πλαισίου αναγράφε-
ται σε μια πλάκα η οποία είναι προσαρτημένη 
στην αριστερή πλευρά του πρυμναίου υποστη-
ρίγματος.
Ο σειριακός αριθμός του κινητήρα βρίσκεται 
στο μπλοκ των κυλίνδρων.

Σειριακός αριθμός πλαισίου:

Αριθμός σειράς κινητήρα:
 

Καταγράψτε τους αριθμούς σειράς πλαισίου και 
κινητήρα προκειμένου να τους χρησιμοποιήσετε 
ως αναφορά. Ανατρέξτε στους αριθμούς σειράς 
κατά την παραγγελία ανταλλακτικών και αίτη-
σης πληροφοριών για τεχνικά θέματα ή θέματα 
εγγύησης.
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    1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για την ασφάλειά σας, καθώς και την ασφά-
λεια τρίτων, λάβετε ιδιαιτέρως υπόψη σας 
αυτές τις προφυλάξεις.

Ευθύνη χειριστή

•  Ο εξωλέμβιος κινητήρας Honda 
έχει σχεδιαστεί προκειμένου να 
λειτουργεί με ασφάλεια και αξι-
οπιστία, εφόσον χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τις οδηγίες. Διαβάστε 
και κατανοήστε το Εγχειρίδιο 
Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τον 
εξωλέμβιο κινητήρα. Διαφορετικά, 
ενδέχεται να προκληθεί τραυματι-
σμός ή ζημιά του εξοπλισμού.

• Η βενζίνη είναι επιβλαβής ή μπορεί να 
αποβεί μοιραία, σε περίπτωση κατά-
ποσης. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να 
πλησιάζουν το ρεζερβουάρ καυσίμου.

• Η βενζίνη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτη 
και είναι εκρηκτική, υπό ορισμένες 
συνθήκες. Ο ανεφοδιασμός καυσίμου 
πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρο 
που αερίζεται καλά με τον κινητήρα 
εκτός λειτουργίας.

• Μην καπνίζετε και φροντίστε να μην 
υπάρχουν φλόγες ή σπίθες, σε μέρη 
όπου πραγματοποιείται ανεφοδια-
σμός καυσίμου κινητήρα ή σε μέρη 
όπου φυλάσσεται βενζίνη.

•  Μη γεμίζετε υπερβολικά το ρεζερβου-
άρ. Μετά τον ανεφοδιασμό καυσίμου, 
βεβαιωθείτε ότι η τάπα του ρεζερβου-
άρ έχει κλείσει σωστά και έχει ασφα-
λίσει στη θέση της.

•  Φροντίστε να μη χυθεί καύσιμο κατά 
τον ανεφοδιασμό καυσίμου. Υπάρχει 
κίνδυνος ανάφλεξης των υπολειμμάτων 
ή των αναθυμιάσεων καυσίμου. Σε περί-
πτωση που χυθεί καύσιμο, βεβαιωθείτε 
ότι το σημείο αυτό έχει στεγνώσει πριν 
θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.



Επιλέξτε τη θέση κράτει και, στη 
συνέχεια, τη θέση ανάποδα με χαμη-
λές στροφές κινητήρα. Μην επιλέγετε 
απότομα τη θέση ανάποδα με υψηλές 
στροφές κινητήρα.

Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από 
τα κινούμενα εξαρτήματα. Τοποθετεί-
τε το κάλυμμα του κινητήρα μετά την 
εκκίνηση έκτακτης ανάγκης του κινη-
τήρα. Μη λειτουργείτε τον εξωλέμβιο 
κινητήρα χωρίς να είναι τοποθετημένο 
το κάλυμμα κινητήρα.

• Μάθετε πώς να θέτετε τον κινητήρα 
εκτός λειτουργίας άμεσα σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης. Κατανοήστε τη χρήση 
όλων των χειριστηρίων.

• Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ισχύ 
που προτείνεται από τον κατασκευα-
στή του σκάφους και βεβαιωθείτε ότι ο 
εξωλέμβιος κινητήρας έχει τοποθετηθεί 
σωστά.

• Μην επιτρέπετε ποτέ και σε κανέναν να 
χειρίζεται τον εξωλέμβιο κινητήρα χωρίς 
να έχει λάβει τις κατάλληλες οδηγίες.

• Θέστε τον κινητήρα εκτός λειτουργίας 
αμέσως σε περίπτωση πτώσης στο νερό 
κάποιου επιβαίνοντα.

• Μην αφήνετε τον κινητήρα σε λειτουργία, 
ενώ το σκάφος προσεγγίζει κάποιο άτομο 
που βρίσκεται στο νερό.

• Δέστε σφιχτά το κορδόνι του διακόπτη 
παύσης έκτακτης ανάγκης στον χειριστή.

• Πριν θέσετε σε λειτουργία τον εξωλέμβιο 
κινητήρα, ενημερωθείτε σχετικά με όλους 
τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς 
που αφορούν την πλεύση και τη χρήση 
εξωλέμβιων κινητήρων.

•  Μην επιχειρήσετε να προβείτε σε τροπο-
ποιήσεις του εξωλέμβιου κινητήρα.

•  Φοράτε πάντα σωσίβιο γιλέκο, όταν βρί-
σκεστε στο σκάφος.

•  Μη λειτουργείτε τον εξωλέμβιο κινητήρα 
χωρίς να είναι τοποθετημένο το κάλυμμα 
κινητήρα. Τα εκτεθειμένα κινούμενα μέρη 
μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

•  Μην αφαιρείτε καμία διάταξη προφύλα-
ξης, ετικέτα, προστατευτικό ή οποιοδήπο-
τε άλλο κάλυμμα ή διάταξη ασφαλείας· 
έχουν τοποθετηθεί για την ασφάλειά σας.

Κίνδυνοι πυρκαγιάς και εγκαυμάτων
Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη και 
μπορεί να προκληθεί έκρηξη από τις αναθυ-
μιάσεις της. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί 
όποτε χρησιμοποιείτε βενζίνη.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
•  Απομακρύνετε το φορητό δοχείο καυσί-

μου από το σκάφος για τον ανεφοδιασμό.
•  Ο ανεφοδιασμός καυσίμου πρέπει να 

πραγματοποιείται σε χώρο που αερίζεται 
καλά με τον κινητήρα εκτός λειτουργίας. 
Φροντίστε να μην υπάρχουν φλόγες ή 
σπίθες και μην καπνίζετε στον χώρο αυτό.



• Πραγματοποιήστε τον ανεφοδιασμό προ-
σεκτικά για να αποτρέψετε τον διασκορ-
πισμό καυσίμου. Μη γεμίζετε υπερβολικά 
το ρεζερβουάρ καυσίμου (δεν θα πρέπει 
να υπάρχει καύσιμο στο στόμιο πλήρω-
σης). Μετά τον ανεφοδιασμό, σφίξτε καλά 
την τάπα πλήρωσης καυσίμου. Εάν χυθεί 
καύσιμο, καθαρίστε την περιοχή καλά πριν 
θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.

Ο κινητήρας και το σύστημα εξάτμισης 
θερμαίνονται υπερβολικά κατά τη λειτουργία 
και παραμένουν θερμά για ορισμένο χρονικό 
διάστημα μετά τη διακοπή λειτουργίας. Η 
επαφή με τα θερμά εξαρτήματα του κινητήρα 
μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και ανάφλε-
ξη ορισμένων υλικών.
• Αποφύγετε την επαφή με την καυτή μηχα-

νή ή το σύστημα εξάτμισης.
• Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν τη 

συντήρηση ή τη μεταφορά του.

Κίνδυνος δηλητηρίασης από μονοξείδιο του 
άνθρακα
Τα καυσαέρια περιέχουν δηλητηριώδες μονοξεί-
διο του άνθρακα, ένα άχρωμο και άοσμο αέριο. 
Η εισπνοή των καυσαερίων μπορεί να προκαλέ-
σει απώλεια των αισθήσεων και να οδηγήσει σε 
θάνατο.
•  Εάν θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα σε 

περιορισμένο ή ακόμα και μερικώς κλει-
στό χώρο, ο αέρας μπορεί να μολυνθεί με 
επικίνδυνη ποσότητα καυσαερίου. Για να 
αποτραπεί η συσσώρευση καυσαερίων θα 
πρέπει να παρέχεται επαρκής αερισμός.

 



2. ΘΕΣΕΙΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Αυτές οι ετικέτες και ενδείξεις αποτελούν προειδοποίηση σχετικά με πιθανούς κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις ετικέτες, ενδείξεις, σημειώσεις ασφαλείας και προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
Εάν κάποια ετικέτα έχει αφαιρεθεί ή έχει γίνει δυσανάγνωστη, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξωλέμβιων κινητήρων Honda, προ-
κειμένου να αντικατασταθεί.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣΑΛΛΑΓΗ ΣΧΕΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ



ΘΕΣΕΙΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 (Προαιρετικός εξοπλισμός κινητήρων BF5D και BF6A)

(Τύπος U)
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟ, ΟΤΑΝ 
ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. ΠΡΟΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ 
ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, ΣΠΙΘΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ 

ΦΛΟΓΑ. ΣΤΕΡΕΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑ-
ΤΑΣΤΡΩΜΑ, ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. 

ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟ-
ΝΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙ-
ΜΟΥ/ΛΑΔΙΟΥ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΒΛΑΒΕΡΕΣ Ή ΜΟΙΡΑΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙ-

ΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ. 
ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ, ΜΗΝ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΜΕΤΟ. ΚΑΛΕΣΤΕ 

ΑΜΕΣΩΣ ΓΙΑΤΡΟ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΕΥΦΛΕΚΤΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΕΥΦΛΕΚΤΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 



ΘΕΣΕΙΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Θέση σήμανσης CE
[Τύπος U]

ΣΗΜΑΝΣΗ CE

(1) Όνομα μοντέλου
(2) Όνομα οικογένειας κινητήρα
(3) Κωδικός έτους
(4) Ονομαστική ισχύς
(5) Ξηρά μάζα (βάρος) (με την προπέλα)
(6) Χώρα κατασκευής
(7) Αριθμός πλαισίου
(8) Κατασκευαστής και διεύθυνση
(9)  Επωνυμία και διεύθυνση εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου και εισαγωγέα
(10)  Αριθμός αναγνώρισης κοινοποιημένου οργα-

νισμού

Κωδικός έτους G H J K L M
Έτος κατασκευής 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Η επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και του εισα-
γωγέα αναγράφονται στη «Δήλωση πιστότητας ΕΚ» - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, 
που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
  



3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 

ΤΑΠΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΜΟΧΛΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
ΓΚΑΖΙΟΥ

ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ

ΘΥΡΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ

ΠΡΟΠΕΛΑΠΕΛΜΑ ΠΟΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ 
ΡΑΒΔΟΣ ΓΩΝΙΑΣ 
ΠΟΔΙΟΥ

ΜΟΧΛΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΛΙΣΗΣ

ΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ

ΛΑΒΗ ΜΙΖΑΣ

ΤΑΠΑ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΤΑΠΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 
/ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

ΜΠΟΥΖΙ

ΜΑΝΔΑΛΟ 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΒΙΔΑ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 
ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΤΑΠΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ

ΑΝΟΔΙΟ

ΕΞΑΤΜΙΣΗ
ΤΑΠΑ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 
ΛΑΔΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ

ΤΑΠΑ ΣΤΑΘΜΗΣ 
ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΜΠΟΥΛΟΝΙ 
ΤΡΙΒΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΥΜΝΑΙΟ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ

ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ

ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ

ΓΚΡΙΠ ΓΚΑΖΙΟΥ



ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΑΠΑ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΙΣΡΟΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (μόνο στους 
BF5D και BF6A) 

ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΡΟΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (μόνο στους 
BF5D και BF6A)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 
ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

ΠΑΥΣΗΣ ΕΚΤΑ-
ΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΤΣΟΚ

ΚΛΙΠ ΔΙΑΚΟ-
ΠΤΗ ΠΑΥΣΗΣ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟ 

ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
(όπου διατίθε-
ται)

ΚΟΡΔΟΝΙ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗ 
ΠΑΥΣΗΣ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ

(Προαιρετικός εξοπλισμός κινητήρων BF5D και BF6A)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΦΟΡΗΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΦΟΥΣΚΑ ΕΓΧΥΣΗΣ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΚΟΥΜΠΙ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 
ΤΑΠΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΤΑΠΑ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ



4. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
 Λαβή μίζας 

ΛΑΒΗ ΜΙΖΑΣ

Το τράβηγμα της λαβής της μίζας θέτει σε 
λειτουργία την κορδονιέρα, με αποτέλεσμα 
την περιστροφή και την εκκίνηση του κινη-
τήρα. Θέστε τον μοχλό επιλογής ταχυτήτων 
στη θέση ΚΡΑΤΕΙ πριν την εκκίνηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το «σύστημα εκκίνησης με κράτει» εμπο-
δίζει την κορδονιέρα να τραβηχτεί προς τα 
έξω για την εκκίνηση του κινητήρα, εκτός 
εάν έχει τεθεί ο μοχλός επιλογής ταχυτήτων 
στη θέση ΚΡΑΤΕΙ.

   Μοχλός επιλογής ταχυτήτων

ΚΡΑΤΕΙ

ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

ΑΝΑΠΟΔΑ

Χρησιμοποιήστε τον μοχλό επιλογής ταχυ-
τήτων για την κίνηση του σκάφους πρόσω ή 
ανάποδα και για να απομονώσετε την ισχύ κι-
νητήρα από την προπέλα. Ο μοχλός επιλογής 
ταχυτήτων μπορεί να τεθεί σε τρεις θέσεις.
Η κορδονιέρα μπορεί να τραβηχτεί προς τα 
έξω για την εκκίνηση του κινητήρα με τον 
μοχλό επιλογής ταχυτήτων στη θέση ΚΡΑΤΕΙ.

ΚΡΑΤΕΙ

ΑΝΑΠΟΔΑ ΠΡΟΣΩ

ΠΡΟΣΩ

ΠΡΟΣΩ:         Το σκάφος κινείται προς τα 
εμπρός.

ΚΡΑΤΕΙ:         Η ισχύς του κινητήρα απομο-
νώνεται από την προπέλα. Το 
σκάφος δεν κινείται.

ΑΝΑΠΟΔΑ:  Το σκάφος κινείται προς τα 
πίσω.

   



Μοχλός βαλβίδας καυσίμου 

ΘΕΣΗ ON (BF4A) ή ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙ-
ΚΟΥ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΜΟΧΛΟΣ 
ΒΑΛΒΙΔΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΣΗ OFF (BF4A) 

ή ΘΕΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ 
ΔΟΧΕΙΟΥ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
(BF5D και BF6A)

(BF4A)

(BF5D και BF6A)

ΘΕΣΗ ΦΟΡΗ-
ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥ-
ΣΙΜΟΥ

 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
(BF4A)
Η βαλβίδα καυσίμου ανοίγει και κλείνει τη 
γραμμή μεταξύ του εσωτερικού ρεζερβουάρ 
καυσίμου και του καρμπιρατέρ.
Ο μοχλός της βαλβίδας καυσίμου πρέπει να 
βρίσκεται στη θέση ON για να λειτουργήσει ο 
κινητήρας.
Όταν δεν χρησιμοποιείται ο κινητήρας, αφήνε-
τε τον μοχλό της βαλβίδας καυσίμου στη θέση 
OFF προκειμένου να αποτραπεί το πλημμύρι-
σμα του καρμπιρατέρ και να μειωθεί η πιθανό-
τητα διαρροής καυσίμου.

(BF5D και BF6A)
Ο μοχλός της βαλβίδας καυσίμου έχει θέση 
εσωτερικού ρεζερβουάρ καυσίμου και θέση 
φορητού δοχείου καυσίμου.
Όταν χρησιμοποιείτε το εσωτερικό ρεζερβουάρ 
καυσίμου, στρέψτε τον μοχλό της βαλβίδας 
καυσίμου στην αντίστοιχη θέση.
Όταν δεν είναι συνδεδεμένο το φορητό δοχείο 
καυσίμου, διακόπτεται η παροχή καυσίμου στη 
θέση φορητού δοχείου καυσίμου.
Όταν χρησιμοποιείτε το φορητό δοχείο καυσί-
μου, στρέψτε τον μοχλό της βαλβίδας καυσί-
μου στην αντίστοιχη θέση.



 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
(BF4A):

ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ON Παρέχεται καύσιμο από το εσωτερικό ρεζερ-

βουάρ καυσίμου.

OFF
Διακόπτεται η παροχή καυσίμου.
Κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση του 
εξωλέμβιου κινητήρα, ο μοχλός της βαλβίδας 
καυσίμου πρέπει να βρίσκεται στη θέση OFF.

(BF5D και BF6A):
ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΡΕΖΕΡ-
ΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Παρέχεται καύσιμο από το εσωτερικό ρεζερ-
βουάρ καυσίμου.

ΦΟΡΗΤΟ ΔΟΧΕΙΟ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

•  Παρέχεται καύσιμο από το φορητό δοχείο 
καυσίμου.

•  Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το φορητό 
δοχείο καυσίμου, διακόπτεται η παροχή 
καυσίμου. Κατά τη μεταφορά ή την αποθή-
κευση του εξωλέμβιου κινητήρα, ο μοχλός 
της βαλβίδας καυσίμου πρέπει να βρίσκεται 
στη θέση ΦΟΡΗΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.

   Αναστολέας λαβής

ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ 
ΛΑΒΗΣ

ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ

Η λαγουδέρα μπορεί να μετακινηθεί προς 
τα κάτω περιστρέφοντας τον αναστολέα της 
λαβής.



 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
  Τσοκ 

ΤΣΟΚ

Όταν ο κινητήρας είναι κρύος, τραβήξτε 
το τσοκ για εύκολη εκκίνηση. Τραβώντας 
το τσοκ, ο κινητήρας τροφοδοτείται με 
πλούσιο μείγμα καυσίμου.

Επίσης, το τσοκ χρησιμοποιείται για την 
επανεκκίνηση του κινητήρα μετά την 
τροφοδοσία καυσίμου στην περίπτωση 
που τελειώσει το καύσιμο στο εσωτερικό 
ρεζερβουάρ. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες, βλ. σελίδα 47.

  Γκριπ γκαζιού

ΓΚΡΙΠ ΓΚΑΖΙΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΑ

ΓΡΗΓΟΡΑ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΑΡΓΑ

Στρέψτε το γκριπ γκαζιού δεξιόστροφα ή 
αριστερόστροφα για να ρυθμίσετε τις στροφές 
του κινητήρα. Στρέφοντας το γκριπ γκαζιού 
προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται με το 
βέλος, αυξάνονται οι στροφές του κινητήρα.

Κουμπί αναστολής γκαζιού

ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
ΓΚΑΖΙΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

ΓΚΡΙΠ ΓΚΑΖΙΟΥ

Το κουμπί αναστολής γκαζιού ρυθμίζει 
την αντίσταση στην περιστροφική κίνηση 
του γκριπ γκαζιού. Στρέψτε το κουμπί 
αναστολής γκαζιού δεξιόστροφα για να 
αυξήσετε την τριβή, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ρύθμιση του γκαζιού κατά 
την πλεύση.
Στρέψτε το κουμπί αναστολής γκαζιού 
αριστερόστροφα για να ελαττώσετε την 
τριβή, προκειμένου να εκτελείται ευκο-
λότερα η περιστροφική κίνηση του γκριπ 
γκαζιού.
 



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
 Φούσκα έγχυσης καυσίμου
(Προαιρετικός εξοπλισμός κινητήρων BF5D 
και BF6A)

ΒΕΛΟΣ

ΑΚΡΟ ΕΚΡΟΗΣ

ΦΟΥΣΚΑ ΕΓΧΥΣΗΣ

ΑΚΡΟ ΕΙΣΡΟΗΣ

Ο εύκαμπτος σωλήνας καυσίμου, ο οποίος 
συνδέει το φορητό δοχείο καυσίμου με τον 
εξωλέμβιο κινητήρα, διαθέτει ενσωματωμένη 
φούσκα έγχυσης.
Πριν θέσετε σε λειτουργία τον εξωλέμβιο 
κινητήρα, κρατήστε τη φούσκα έγχυσης έτσι 
ώστε το άκρο εκροής να βρίσκεται υψηλότε-
ρα από το άκρο εισροής, με το βέλος προς τα 
πάνω, και πιέστε τη φούσκα έγχυσης μέχρι να 
την αισθάνεστε συμπαγή στην αφή. Με τον 
τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η παροχή καυσί-
μου στον κινητήρα.

  Διακόπτης παύσης έκτακτης ανάγκης
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ

ΠΑΥΣΗ

Πατήστε τον διακόπτη παύσης έκτακτης ανά-
γκης μία φορά για να σβήσετε τον κινητήρα.

Κορδόνι/Κλιπ διακόπτη παύσης έκτακτης 
ανάγκης

ΚΟΡΔΟΝΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΑΥ-
ΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΚΛΙΠ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΑΥΣΗΣ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Το κορδόνι του διακόπτη παύσης έκτακτης 
ανάγκης παρέχεται για την άμεση διακοπή 
της λειτουργίας του κινητήρα, σε περίπτω-
ση που ο χειριστής πέσει στο νερό ή βρεθεί 
μακριά από τον εξωλέμβιο κινητήρα.

Ο κινητήρας σβήνει, όταν το κλιπ στο άκρο 
του κορδονιού του διακόπτη παύσης έκτακτης 
ανάγκης τραβηχτεί από τον διακόπτη παύσης 
έκτακτης ανάγκης.

Κατά τον χειρισμό του εξωλέμβιου κινητήρα, 
βεβαιωθείτε ότι το ένα άκρο του κορδονιού 
του διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης είναι 
δεμένο σφιχτά στον καρπό του χειριστή.



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΚΛΙΠ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 
ΠΑΥΣΗΣ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ

ΚΟΡΔΟΝΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΑΥΣΗΣ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΛΙΠ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 

ΠΑΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΠΑΥΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν το κορδόνι του διακόπτη παύσης 
έκτακτης ανάγκης δεν συνδεθεί, το σκά-
φος ενδέχεται να κινηθεί ανεξέλεγκτα εάν, 
για παράδειγμα, ο χειριστής πέσει στο 
νερό και δεν είναι σε θέση να χειριστεί τον 
εξωλέμβιο κινητήρα.
Για την ασφάλεια του χειριστή και των 
επιβατών, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει 
το κλιπ διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης 
που βρίσκεται στο ένα άκρο του κορδονιού 
του διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης 
στον διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης 
του κινητήρα. Δέστε σφιχτά το άλλο άκρο 
του κορδονιού του διακόπτη παύσης έκτα-
κτης ανάγκης στον χειριστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η εκκίνηση του κινητήρα δεν είναι εφικτή, 
εάν δεν συνδεθεί το κλιπ διακόπτη παύσης 
έκτακτης ανάγκης στον διακόπτη παύσης 
έκτακτης ανάγκης.
Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει εφεδρικό κλιπ 
διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης. Χρησι-
μοποιήστε το εφεδρικό κλιπ για να εκκινήσετε 
τον κινητήρα εάν το κορδόνι του διακόπτη 
παύσης έκτακτης ανάγκης δεν είναι διαθέσι-
μο, όταν, για παράδειγμα, ο χειριστής πέσει 
στο νερό.

Ενδεικτική λυχνία πίεσης λαδιού

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 
ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΛΥΧΝΙΑ ΠΙΕΣΗΣ 
ΛΑΔΙΟΥ

Όταν η στάθμη του λαδιού κινητήρα είναι 
χαμηλή ή εάν το σύστημα λίπανσης του 
κινητήρα είναι ελαττωματικό, η ενδει-
κτική λυχνία πίεσης λαδιού σβήνει και 
το σύστημα προστασίας του κινητήρα 
περιορίζει τις στροφές του.



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
Μοχλός ρύθμισης κλίσης

ΜΟΧΛΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΛΙΣΗΣ

Χρησιμοποιήστε τον μοχλό ρύθμισης κλίσης 
για να ανασηκώσετε προσωρινά τον εξωλέμβιο 
κινητήρα όταν το σκάφος πλέει, προσδένει ή 
αγκυροβολεί σε ρηχά νερά.
Όταν ο μοχλός ρύθμισης κλίσης μετακινηθεί προς 
τα πάνω, ο εξωλέμβιος κινητήρας απασφαλίζεται 
και μπορεί να ρυθμιστεί η κλίση του. Όταν ο μο-
χλός ρύθμισης κλίσης μετακινηθεί προς τα κάτω, ο 
εξωλέμβιος κινητήρας ασφαλίζεται.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει τον μοχλό 
ρύθμισης κλίσης και ότι έχετε ασφαλίσει τον 
εξωλέμβιο κινητήρα πριν την πλεύση. Διαφορε-
τικά, ο εξωλέμβιος κινητήρας μπορεί να ανυψω-
θεί κατά την πλεύση προς τα πίσω, με

   Ανόδιο

ΑΝΟΔΙΟ

συνέπεια τον απροσδόκητο τραυματισμό των 
επιβατών. 

Το ανόδιο είναι ένα μέταλλο, το οποίο 
προστατεύει τον εξωλέμβιο κινητήρα από τη 
διάβρωση.

Μη βάφετε το ανόδιο. Έτσι επιδεινώνε-
ται η λειτουργία του ανοδίου, και μπορεί 
να προκληθεί σκουριά και διάβρωση του 
εξωλέμβιου κινητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

  Οπή ελέγχου νερού ψύξης

ΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΨΥΞΗΣ

Μέσω της οπής αυτής πραγματοποιείται ο 
έλεγχος του νερού ψύξης, προκειμένου να 
διαπιστωθεί ότι κυκλοφορεί σωστά μέσα στον 
κινητήρα.

Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, ελέγξτε το 
νερό ψύξης μέσω της οπής ελέγχου προκειμέ-
νου να βεβαιωθείτε ότι το νερό ψύξης κυκλο-
φορεί μέσα στον κινητήρα.



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
 Θυρίδα εισαγωγής νερού ψύξης

ΘΥΡΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ

Η είσοδος του νερού ψύξης κινητήρα μέσα 
στον κινητήρα πραγματοποιείται μέσω αυτής 
της θυρίδας.

  Μάνδαλο καλύμματος κινητήρα

ΜΑΝΔΑΛΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ασφαλίστε/ απασφαλίστε το μάνδαλο του κα-
λύμματος του κινητήρα για να τοποθετήσετε ή 
να αφαιρέσετε το κάλυμμα.

   Μπουλόνι τριβής συστήματος διεύθυνσης
ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΤΡΙΒΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΤΡΙΒΗΣ

ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΤΡΙΒΗΣ

Το μπουλόνι τριβής συστήματος διεύθυνσης 
ρυθμίζει την αντίσταση του συστήματος διεύ-
θυνσης.
Στρέψτε το μπουλόνι δεξιόστροφα για να αυ-
ξήσετε την τριβή, προκειμένου να διατηρήσετε 
σταθερή πορεία κατά την πλεύση ή να αποτρέ-
ψετε την παλινδρόμηση του κινητήρα κατά τη 
ρυμούλκηση του σκάφους.
Στρέψτε το μπουλόνι αριστερόστροφα για να 
μειώσετε την τριβή του συστήματος διεύθυν-
σης.



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
Ρυθμιστική ράβδος γωνίας ποδιού

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΓΩΝΙΑΣ ΠΟΔΙΟΥ

Χρησιμοποιήστε τη ρυθμιστική ράβδο για να 
ρυθμίσετε σωστά τη γωνία του εξωλέμβιου 
κινητήρα.
Η γωνία του εξωλέμβιου κινητήρα μπορεί 
να ρυθμιστεί σε πέντε γωνίες, με αλλαγή της 
θέσης της ρυθμιστικής ράβδου (σελίδα 30).

    Κουμπί εξαερισμού τάπας πλήρωσης καυσίμου/Δείκτης στάθμης καυσίμου (φορητό δοχείο 
καυσίμου) (Προαιρετικός εξοπλισμός κινητήρων BF5D και BF6A)

ΚΟΥΜΠΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΑΠΑΣ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΑΝΟΙΓΜΑ 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ο δείκτης υποδεικνύει τη στάθμη του καυσίμου 
μέσα στο δοχείο.
Κατά τον ανεφοδιασμό του δοχείου καυσί-
μου, στρέψτε το κουμπί εξαερισμού της τάπας 
πλήρωσης καυσίμου προς τα αριστερά, για να 
ανοίξετε και να αφαιρέσετε την τάπα πλήρωσης 
καυσίμου.
Ανοίξτε το στόμιο εξαερισμού στρέφοντας το 
κουμπί εξαερισμού της τάπας πλήρωσης καυσί-
μου 2 με 3 στροφές προς τα αριστερά, μέχρι το 
τέρμα, πριν εκκινήσετε τον κινητήρα.
Στρέψτε το κουμπί εξαερισμού της τάπας 
πλήρωσης καυσίμου δεξιόστροφα και κλείστε 
το καλά πριν τη μεταφορά ή αποθήκευση του 
εξωλέμβιου κινητήρα.

Το κουμπί εξαερισμού της τάπας πλήρωσης 
καυσίμου απομονώνει το ρεζερβουάρ από 
τον εξωτερικό αέρα.



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
Κουμπί εξαερισμού τάπας πλήρωσης καυσί-
μου (εσωτερικό ρεζερβουάρ καυσίμου)

ΑΝΟΙΓΜΑ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΑΠΑ ΠΛΗΡΩ-
ΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΚΟΥΜΠΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΑΠΑΣ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Το κουμπί εξαερισμού της τάπας πλήρωσης 
καυσίμου απομονώνει το ρεζερβουάρ από τον 
εξωτερικό αέρα.
Πριν χρησιμοποιήσετε τον εξωλέμβιο κινητή-
ρα, στρέψτε το κουμπί εξαερισμού της τάπας 
πλήρωσης καυσίμου 2 ή 3 φορές αριστερόστρο-
φα για να ανοίξετε τον εξαερισμό.
Κατά τον ανεφοδιασμό του δοχείου καυσί-
μου, στρέψτε το κουμπί εξαερισμού της τάπας 
πλήρωσης καυσίμου προς τα αριστερά, για να 
ανοίξετε και να αφαιρέσετε την τάπα πλήρωσης 
καυσίμου.
Στρέψτε το κουμπί εξαερισμού της τάπας 
πλήρωσης καυσίμου δεξιόστροφα και κλείστε 
το καλά πριν τη μεταφορά, την κλίση ή την 
αποθήκευση του εξωλέμβιου κινητήρα.

   Σφιγκτήρες
ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

Χρησιμοποιήστε τους σφιγκτήρες για να ασφα-
λίσετε τα πρυμναία υποστηρίγματα στο πόδι.

    Στόμιο εισροής καυσίμου και τάπα (BF5D 
και BF6A)

ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΡΟΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΤΑΠΑ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΙΣΡΟΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Βγάλτε την τάπα και συνδέστε τον σύνδεσμο 
του σωλήνα καυσίμου στο στόμιο εισροής καυ-
σίμου όταν χρησιμοποιείτε το φορητό δοχείο 
καυσίμου.
Να τοποθετείτε πάντα την τάπα στο στόμιο εισ-
ροής καυσίμου όταν δεν είναι συνδεδεμένος ο 
σύνδεσμος του σωλήνα καυσίμου. Βεβαιωθείτε 
ότι η τάπα είναι καλά τοποθετημένη στο στόμιο 
εισροής καυσίμου.



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
  Σύνδεσμος σωλήνα καυσίμου (φορητό δοχείο 
καυσίμου)
(Προαιρετικός εξοπλισμός κινητήρων BF5D 
και BF6A)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

(ΠΛΕΥΡΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ)

Ο σύνδεσμος του σωλήνα καυσίμου χρη-
σιμοποιείται για τη σύνδεση του σωλήνα 
καυσίμου στο ξεχωριστό δοχείο καυσίμου 
και στον εξωλέμβιο κινητήρα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

(ΠΛΕΥΡΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ)

 Καλώδιο φόρτισης μπαταρίας

Το καλώδιο περιλαμβάνεται στο κιτ καλωδί-
ου φόρτισης της μπαταρίας (τύπος με σύστη-
μα φόρτισης).
Όταν αφαιρείτε τον εξωλέμβιο κινητήρα ή όταν 
τον αποθηκεύετε για μεγάλα χρονικά διαστή-
ματα, μπορείτε να αποσυνδέετε το καλώδιο 
φόρτισης της μπαταρίας από τον κινητήρα.
Εάν είναι συνδεδεμένο το κιτ του καλωδίου 
φόρτισης της μπαταρίας, πρέπει να συνδέσε-
τε τη μπαταρία (σελίδα 31).

ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
 Σύνδεση καλωδίου φόρτισης μπαταρίας

1. Βγάλτε τα καλύμματα από τον σύνδεσμο 
φόρτισης και τον σύνδεσμο του καλωδίου 
φόρτισης της μπαταρίας και φυλάξτε τα 
σε ασφαλές σημείο για να μπορείτε να τα 
χρησιμοποιήσετε αργότερα, εφόσον χρεια-
στεί.

2. Συνδέστε τον σύνδεσμο του καλωδίου 
φόρτισης της μπαταρίας στην υποδοχή 
φόρτισης.

3. Συνδέστε την ταινία καλωδίων όπως φαί-
νεται στην εικόνα.

Εάν εκκινήσει ο κινητήρας ενώ το καλώ-
διο φόρτισης της μπαταρίας δεν είναι καλά 
συνδεδεμένο στη μπαταρία, μπορεί να δημι-
ουργηθεί σπινθήρας σε περίπτωση επαφής των 
ακροδεκτών του καλωδίου μεταξύ τους ή με 
κάποια μεταλλική επιφάνεια. Μην εκκινήσετε 
τον κινητήρα εάν το καλώδιο φόρτισης της 
μπαταρίας είναι συνδεδεμένο στον εξωλέμβιο 
κινητήρα αλλά όχι στη μπαταρία (σελίδα 31).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΤΑΙΝΙΑ ΚΑ-
ΛΩΔΙΩΝ

(1) ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΛΥΜΜΑ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
  Αποσύνδεση καλωδίου φόρτισης μπαταρίας

1.  Στρέψτε τη λαγουδέρα προς τα αριστερά, ως 
προς το σκάφος.

ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ

2. Αφαιρέστε την ταινία καλωδίων τραβώ-
ντας τη γλωττίδα κατά την κατεύθυνση 
που υποδεικνύεται και βγάλτε την ταινία.

3. Ενώ πιέζετε την ασφάλεια του συνδέ-
σμου, βγάλτε τον σύνδεσμο του καλω-
δίου φόρτισης της μπαταρίας από την 
υποδοχή φόρτισης.

4. Τοποθετήστε τα καλύμματα.

ΓΛΩΤΤΙΔΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 
ΚΑΛΩΔΙΩΝ

(1) 
ΤΡΑΒΗΞΤΕ

(1) 
ΠΙΕΣΤΕ

ΤΑΙΝΙΑ 
ΚΑΛΩΔΙΩΝ (2) 

ΤΡΑΒΗΞΤΕ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
(2) ΤΡΑΒΗΞΤΕ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΚΑΛΩΔΙΟΥ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙ-
ΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑ-
ΛΩΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΛΥΜΜΑ



5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λανθασμένη τοποθέτηση του εξωλέμβιου 
κινητήρα μπορεί να έχει ως συνέπεια την 
πτώση του κινητήρα στο νερό, την αδυναμία 
εμπρόσθιας πλεύσης του σκάφους, την αύ-
ξηση των στροφών του κινητήρα, καθώς και 
την υπερβολική κατανάλωση καυσίμου.

Συνιστάται να γίνεται η τοποθέτηση του 
εξωλέμβιου κινητήρα από εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο εξωλέμβιων κινητήρων Honda. 
Συμβουλευθείτε το εξουσιοδοτημένο τοπικό 
συνεργείο Honda σχετικά με την εγκατάσταση 
και λειτουργία των προαιρετικών εξαρτημάτων 
(Y-OP)/ προαιρετικού εξοπλισμού.
Καταλληλότητα σκάφους
Επιλέξτε το σκάφος που είναι κατάλληλο για 
την ισχύ του κινητήρα.
 Ισχύς κινητήρα:
BF4A: 2,9 kW (4 PS)
BF5D:  3,68 kW (5 PS) για τον τύπο U 3,7 kW 

(5 PS) για τον τύπο D 
BF6A: 4,4 kW (6 PS)
Η συνιστώμενη ισχύς υποδεικνύεται στα περισ-
σότερα σκάφη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ισχύ που 
προτείνεται από τον κατασκευαστή του 
σκάφους. Διαφορετικά, μπορεί να προκλη-
θεί ζημιά και τραυματισμός.

  Ύψος ποδιού

Τύπος: T (Ύψος ποδιού εξωλέμβιου 
κινητήρα)

S: 434 mm
L: 561 mm

Επιλέξτε τον κατάλληλο εξωλέμβιο κινητήρα 
για το ύψος ποδιού του σκάφους σας.

Θέση

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Τοποθετήστε τον εξωλέμβιο κινητήρα 
στην πρύμνη, στην κεντρική νοητή γραμμή 
του σκάφους.



Ύψος τοποθέτησης

Με το σκάφος στο νερό, φορτωμένο σωστά και 
με τον κινητήρα σβηστό, ελέγξτε το βάθος στο 
οποίο έχει τοποθετηθεί ο εξωλέμβιος κινητή-
ρας, κοιτάζοντας το πέλμα του ποδιού.

ΥΨΟΣ 
ΠΟΔΙΟΥ 

ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΕΛΜΑ ΠΟΔΙΟΥ

Το πέλμα του ποδιού του εξωλέμβιου κι-
νητήρα θα πρέπει να βρίσκεται 0 - 50 mm 
χαμηλότερα από τον πυθμένα του σκάφους.

Οι σωστές διαστάσεις διαφέρουν, ανάλογα με 
τον τύπο του σκάφους και τη διαρρύθμιση του 
πυθμένα του σκάφους. Θα πρέπει να τηρείτε το 
ύψος εγκατάστασης που προτείνεται από τον 
κατασκευαστή.

Εάν ο εξωλέμβιος κινητήρας έχει τοποθετηθεί 
πολύ χαμηλά, η πλώρη του σκάφους ανυψώ-
νεται και το πλανάρισμα γίνεται πιο δύσκολο, 
ενώ ο κινητήρας θα εκτοξεύει νερό που ενδέ-
χεται να μπει στο σκάφος. Το σκάφος τείνει να 
παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα και η ευστά-
θεια στις υψηλές ταχύτητες μειώνεται.

Εάν ο εξωλέμβιος κινητήρας τοποθετηθεί πολύ 
ψηλά, προκαλείται σήκωμα της προπέλας έξω 
από το νερό.

Η στάθμη του νερού πρέπει να βρίσκεται 
τουλάχιστον 100 mm πάνω από το πέλμα 
του ποδιού όταν ο κινητήρας δεν λειτουργεί. 
Διαφορετικά, η αντλία νερού μπορεί να μην 
τροφοδοτείται με επαρκή ποσότητα νερού 
ψύξης, με συνέπεια την υπερθέρμανση του 
κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Σύνδεση εξωλέμβιου κινητήρα

ΠΡΥΜΝΑΙΟ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ

ΣΧΟΙΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

Προσαρμόστε το πρυμναίο υποστήριγμα στο 
πόδι και σφίξτε τους σφιγκτήρες.

• Καθ’ όλη τη χρήση του σκάφους, ελέγχε-
τε τακτικά την τάση των σφιγκτήρων.

• Περάστε ένα σχοινί μέσα από την οπή 
στο πρυμναίο υποστήριγμα και δέστε 
σταθερά το άλλο άκρο του σχοινιού στο 
σκάφος. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται 
η απροσδόκητη απώλεια του εξωλέμβιου 
κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

  Γωνία εξωλέμβιου κινητήρα (πλεύση)

ΛΑΘΟΣ, Η ΠΛΩΡΗ 
ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΥΨΩΝΕΤΑΙ

ΛΑΘΟΣ, Η ΠΛΩΡΗ 
ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ

ΕΝΤΑΞΕΙ

ΣΩΣΤΟ, ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Τοποθετήστε τον εξωλέμβιο κινητήρα στη 
βέλτιστη γωνία πλεύσης προκειμένου να 
επιτευχθεί σταθερή πλεύση και μέγιστη 
ισχύς.
Πολύ μεγάλη γωνία πλεύσης: Λάθος, η πλώ-
ρη του σκάφους ανυψώνεται.
Πολύ μικρή γωνία πλεύσης: Λάθος, η πλώρη 
του σκάφους βυθίζεται.

Η γωνία πλεύσης διαφέρει ανάλογα με τον 
συνδυασμό σκάφους, εξωλέμβιου κινητή-
ρα και προπέλας, καθώς και με τις συνθή-
κες λειτουργίας.
  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
<Ρύθμιση γωνίας εξωλέμβιου κινητήρα>

Ρυθμίστε τον εξωλέμβιο κινητήρα έτσι ώστε 
να είναι κάθετος ως προς την επιφάνεια του 
νερού (δηλ. ο άξονας της προπέλας να είναι 
παράλληλος ως προς την επιφάνεια του 
νερού).

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΓΩΝΙΑΣ ΠΟΔΙΟΥ

Υπάρχουν πέντε στάδια ρύθμισης:

1. Σπρώξτε προς τα μέσα (1) τη ρυθμιστική 
ράβδο γωνίας ποδιού, στρέψτε την προς 
τα πάνω (2) στη θέση απασφάλισης και 
τραβήξτε την προς τα έξω για να την αφαι-
ρέσετε.

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ
ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ 
ΓΩΝΙΑΣ ΠΟΔΙΟΥ

ΘΕΣΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2. Εισαγάγετε τη ρυθμιστική ράβδο στη σω-
στή οπή και στρέψτε την προς τα κάτω 
για να ασφαλίσει στη θέση αυτή. Αφού 
ασφαλίσει, τραβήξτε τη ρυθμιστική ρά-
βδο και βεβαιωθείτε ότι παραμένει όντως 
στη θέση της.

Προς αποφυγή ζημιάς στον εξωλέμβιο 
κινητήρα ή το σκάφος, βεβαιωθείτε ότι η 
ρυθμιστική ράβδος έχει ασφαλίσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Συνδέσεις μπαταρίας
Χρησιμοποιείτε μπαταρία που έχει προδιαγρα-
φές 12 V/28 Ah ή περισσότερο.
Η μπαταρία είναι προαιρετικό μέρος του εξο-
πλισμού (δηλαδή, τμήμα που μπορεί να αγορα-
στεί ξεχωριστά από τον εξωλέμβιο κινητήρα).

Οι μπαταρίες παράγουν εκρηκτικά αέρια:
Σε περίπτωση ανάφλεξης, η έκρηξη μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή τύφλωση. 
Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, βεβαιωθείτε 
ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός.

• ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Ο ηλεκτρολύ-
της της μπαταρίας περιέχει θειικό οξύ. 
Η επαφή με τα μάτια ή το δέρμα, ακόμα 
και μέσα από τα ρούχα, μπορεί να προ-
καλέσει σοβαρά εγκαύματα. Πρέπει να 
χρησιμοποιείτε προστατευτικό κάλυμμα 
για το πρόσωπο και να φοράτε προστα-
τευτικό ρουχισμό.

• Φροντίστε να μην υπάρχουν φλόγες ή 
σπίθες και μην καπνίζετε στον χώρο 
αυτό. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Αν ο ηλεκτρολύτης 
έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύ-
νετε καλά με ζεστό νερό για τουλάχιστον 
15 λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ: Ο ηλεκτρολύτης είναι 
δηλητήριο.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
— Εξωτερικά: Ξεπλύνετε καλά με νερό.
— Εσωτερικά: Πιείτε άφθονο νερό ή γάλα. 

Στη συνέχεια, πιείτε γάλα μαγνησίας ή 
φυτικό έλαιο και καλέστε αμέσως γιατρό.

•   ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Τοποθετήστε τη μπαταρία στη θήκη της και 
στερεώστε τη θήκη στη γάστρα.
Τοποθετήστε τη θήκη της μπαταρίας σε σημείο 
όπου δεν υπάρχει κίνδυνος ανατροπής κατά την 
πλεύση του σκάφους ή έκθεσης σε εκτόξευση 
θαλασσινού νερού ή απευθείας ηλιακό φως.

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ (+)
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ (-)

ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ

ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ

Σύνδεση των καλωδίων φόρτισης της μπαταρίας:
1. Συνδέστε το καλώδιο με το κόκκινο κά-

λυμμα ακροδέκτη στον θετικό (+) ακροδέ-
κτη της μπαταρίας.

2. Συνδέστε το καλώδιο με το μαύρο κάλυμ-
μα ακροδέκτη στον αρνητικό (-) ακροδέ-
κτη της μπαταρίας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε πρώτα το θε-

τικό (+) καλώδιο της μπαταρίας. Κατά 
την αποσύνδεση, αποσυνδέστε πρώτα 
τον αρνητικό (-) και μετά τον θετικό (+) 
ακροδέκτη του καλωδίου.

• Η μπαταρία δεν φορτίζεται εάν δεν 
συνδεθούν σωστά τα καλώδια στους 
ακροδέκτες.

• Προσέχετε να μη συνδέσετε τη μπατα-
ρία με αντίστροφη πολιτικότητα, καθώς 
έτσι θα προκληθεί ζημιά στο σύστημα 
φόρτισης της μπαταρίας του εξωλέμβι-
ου κινητήρα.

• Μη συνδέετε τα καλώδια της μπατα-
ρίας, ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε 
λειτουργία. Εάν αποσυνδέσετε τα κα-
λώδια της μπαταρίας, ενώ ο κινητήρας 
βρίσκεται σε λειτουργία, θα προκληθεί 
ζημιά το ηλεκτρικό σύστημα του κινη-
τήρα.

• Μην τοποθετείτε το δοχείο καυσίμου 
κοντά στη μπαταρία.

  Καλώδιο φόρτισης μπαταρίας (τύπος με σύστημα φόρτισης)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Το καλώδιο φόρτισης μπαταρίας παρέχει έξο-
δο 12 V - 6 A για τη φόρτιση της μπαταρίας.
Το κύκλωμα φόρτισης προστατεύεται με 
ασφάλεια 15 A που είναι συνδεδεμένη στο 
καλώδιο φόρτισης της μπαταρίας.

•  Η αντίστροφη σύνδεση των καλωδίων 
της μπαταρίας θα προκαλέσει ζημιά στο 
σύστημα φόρτισης και/ή στη μπαταρία.

•  Όταν δεν χρησιμοποιείται, το καλώδιο 
φόρτισης DC πρέπει να διατηρείται 
στεγνό και καθαρό. Για τον σκοπό 
αυτό, πρέπει να το καλύπτετε με το 
μονωτικό φύλλο.

Η έξοδος ισχύος 12 V του εξωλέμβιου κινη-
τήρα προορίζεται μόνο για τη φόρτιση της 
μπαταρίας. Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα θα 
πρέπει να συνδέονται στη μπαταρία όπως 
φαίνεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ



6. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τα μοντέλα BF4A/BF5D/BF6A είναι 4-χρο-
νοι υδρόψυκτοι εξωλέμβιοι κινητήρες, οι 
οποίοι λειτουργούν με αμόλυβδη κανονι-
κή βενζίνη. Απαιτεί επίσης λάδι κινητήρα. 
Ελέγξτε τα ακόλουθα πριν τη λειτουργία του 
εξωλέμβιου κινητήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εκτελέστε τους ακόλουθους ελέγχους πριν το 
χειρισμό, με τον κινητήρα εκτός λειτουργίας.

 Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε τον χώρο γύρω 
και κάτω από τον κινητήρα για ενδείξεις διαρ-
ροής λαδιού ή βενζίνης.

  Αφαίρεση καλύμματος κινητήρα

ΜΑΝΔΑΛΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΛΑΒΗ ΜΙΖΑΣ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
•  Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα του κινητή-

ρα, απασφαλίστε το μάνδαλο και σύρετε το 
κάλυμμα του κινητήρα προς τα εμπρός. Απε-
λευθερώστε το άγκιστρο του καλύμματος του 
κινητήρα όπως φαίνεται στην εικόνα. Βγάλτε 
το κάλυμμα του κινητήρα καθώς στρέφετε τη 
λαβή της μίζας προς τα πάνω.

 Μη λειτουργείτε τον εξωλέμβιο κινητήρα 
χωρίς να είναι τοποθετημένο το κάλυμμα του 
κινητήρα. Τα εκτεθειμένα κινούμενα μέρη 
μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Τοποθέτηση καλύμματος κινητήρα
ΛΑΒΗ ΜΙΖΑΣ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

•   Για να το τοποθετήσετε, κατεβάστε το 
κάλυμμα του κινητήρα καθώς στρέφετε τη 
λαβή της μίζας προς τα πάνω. Αγκιστρώστε 
το άγκιστρο του καλύμματος του κινητήρα 
όπως φαίνεται στην εικόνα και ασφαλίστε το 
μάνδαλο του καλύμματος.



ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Στάθμη λαδιού κινητήρα
 

• Το λάδι κινητήρα είναι ένας ιδιαίτερα 
σημαντικός παράγοντας που επηρε-
άζει την απόδοση του κινητήρα και 
τη διάρκεια ζωής λειτουργίας του. 
Μη απορρυπαντικά λάδια, καθώς και 
λάδια χαμηλής ποιότητας δεν συνιστώ-
νται, επειδή δεν διαθέτουν επαρκείς 
ιδιότητες λίπανσης.

• Η λειτουργία του κινητήρα με ανεπαρ-
κή ποσότητα λαδιού μπορεί να προκα-
λέσει σοβαρή βλάβη στον κινητήρα.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Προς αποφυγή λανθασμένης μέτρησης της 
στάθμης του λαδιού κινητήρα, ελέγξτε τη 
στάθμη λαδιού, όταν ο κινητήρας έχει κρυώ-
σει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

<Συνιστώμενο λάδι>

Χρησιμοποιήστε λάδι Honda για 4-χρονους 
κινητήρες ή αντίστοιχο απορρυπαντικό λάδι 
εξωλέμβιου κινητήρα άριστης ποιότητας, το 
οποίο διαθέτει πιστοποίηση για την ικανοποί-
ηση τουλάχιστον των απαιτήσεων κατασκευ-
αστών αυτοκινήτων Η.Π.Α. για Κατάταξη 
Συντήρησης SG, SH ή SJ. Τα λάδια εξω-
λέμβιου κινητήρα κατηγορίας SG, SH ή SJ 
φέρουν τη σχετική σήμανση στο δοχείο.
Συνιστάται SAE 10W-30 για γενική χρήση σε 
κάθε θερμοκρασία.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

<Έλεγχος και Συμπλήρωση>

ΤΑΠΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ / 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

ΑΝΩ ΣΤΑΘΜΗ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΣΤΑΘΜΗ

1.  Τοποθετήστε τον εξωλέμβιο κινητήρα 
κατακόρυφα και αφαιρέστε το κάλυμμα 
κινητήρα (βλ. σελίδα 33).

2.  Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης λαδιού/ τη 
ράβδο και σκουπίστε τα με ένα καθαρό πανί.

3.  Εισαγάγετε τη ράβδο και βιδώστε την μέσα 
στο στόμιο πλήρωσης λαδιού. Αφαιρέστε 
τον ξανά. Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού που 
εμφανίζεται στη ράβδο. Εάν η στάθμη 
βρίσκεται κοντά ή κάτω από το σημάδι 
κατώτατου ορίου, γεμίστε με συνιστώμε-
νο λάδι μέχρι το σημάδι ανώτατου ορίου. 
Σφίξτε καλά την τάπα πλήρωσης λαδιού.



ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Εάν το λάδι κινητήρα έχει ρυπανθεί ή αποχρω-
ματιστεί, αντικαταστήστε το με καθαρό λάδι 
κινητήρα (βλ. σελίδες 74 και 76 σχετικά με τα 
διαστήματα και τη διαδικασία αλλαγής).

Χωρητικότητα λαδιού:
0,55 L

4. Τοποθετήστε το κάλυμμα του κινητήρα 
και στερεώστε το καλά, πιέζοντας προς 
τα κάτω το μάνδαλο του καλύμματος του 
κινητήρα (βλ. σελίδα 33).

Μη γεμίζετε υπερβολικά με λάδι κινητήρα. 
Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κινητήρα μετά 
τον ανεφοδιασμό. Η υπερβολική καθώς και 
η ανεπαρκής ποσότητα λαδιού κινητήρα 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά τον έλεγχο της στάθμης του λαδιού με τη ράβδο, μπορεί να παρατηρήσετε ότι το λάδι 
κινητήρα έχει γαλακτώδη εμφάνιση ή ότι η στάθμη του λαδιού έχει ανέβει. Εάν παρατηρήσετε 
οποιοδήποτε από τα δύο, αλλάξτε το λάδι του κινητήρα. Συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα 
για την επεξήγηση αυτών των φαινομένων.

Τρόπος λειτουργίας Αποτέλεσμα Επιπτώσεις

Λειτουργία του κινητήρα με λιγότε-
ρες από 3000 σ.α.λ. για περισσότερο 
από το 30% του χρόνου, με αποτέλε-
σμα να μη θερμαίνεται ο κινητήρας.

• Το νερό συμπυκνώνεται μέσα 
στον κινητήρα και αναμειγνύε-
ται με το λάδι, με αποτέλεσμα 
τη γαλακτώδη υφή που βλέπετε.

• Το καύσιμο που δεν έχει καεί 
αναμειγνύεται με το λάδι, αυξά-
νοντας τον όγκο του λαδιού.

Το λάδι κινητήρα αλλοιώνεται, γίνε-
ται λιγότερο αποδοτικό ως λιπαντικό 
και προκαλεί δυσλειτουργία του 
κινητήρα.

Συχνό ξεκίνημα και σταμάτημα, 
που δεν επιτρέπει στον κινητήρα να 
ζεσταθεί.



ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Στάθμη λαδιού (εσωτερικό ρεζερβουάρ καυσίμου)

ΤΑΠΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΝΩ ΣΤΑΘΜΗ ΑΝΩ ΣΤΑΘΜΗ

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΚΟΥΜΠΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 
ΤΑΠΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Ανοίξτε το κουμπί εξαερισμού της τάπας πλή-
ρωσης καυσίμου (βλ. σελίδα 23). Αφαιρέστε 
την τάπα πλήρωσης καυσίμου και ελέγξτε τη 
στάθμη του καυσίμου. Εάν η στάθμη του καυ-
σίμου είναι χαμηλή, γεμίστε το ρεζερβουάρ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ανοίξτε το κουμπί εξαερισμού της τάπας πλή-
ρωσης καυσίμου πριν αφαιρέσετε την τάπα 
πλήρωσης καυσίμου. Εάν το κουμπί εξαερι-
σμού της τάπας πλήρωσης καυσίμου είναι 
κλεισμένο σφιχτά, είναι δύσκολο να αφαιρέ-
σετε την τάπα πλήρωσης καυσίμου. Μετά τον 
ανεφοδιασμό, φροντίστε να σφίξετε καλά την 
τάπα του στομίου πλήρωσης καυσίμου και να 
κλείσετε το κουμπί εξαερισμού της τάπας.

Χρησιμοποιήστε αμόλυβδη βενζίνη με αριθ-
μό οκτανίου έρευνας (RON) 91 ή υψηλότερο 
(αριθμός οκτανίου αντλίας (PON) 86 ή υψηλό-
τερος). Η χρήση μολυβδούχου βενζίνης μπορεί 
να προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη που έχει 
ξεθυμάνει, επιμολυνθεί ή αναμειχθεί με λάδι. 
Προσέχετε να μην εισέλθουν ακαθαρσίες, σκό-
νη ή νερό στο δοχείο καυσίμου.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ:
1,5 L

• Η βενζίνη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτη και 
είναι εκρηκτική, υπό ορισμένες συνθήκες.

• Ο ανεφοδιασμός καυσίμου πρέπει να 
πραγματοποιείται σε χώρο που αερίζεται 
καλά με τον κινητήρα εκτός λειτουργίας.

• Μην καπνίζετε και φροντίστε να μην 
υπάρχουν φλόγες ή σπινθήρες σε μέρη 
όπου πραγματοποιείται ανεφοδιασμός 
καυσίμου του κινητήρα ή σε μέρη όπου 
αποθηκεύετε βενζίνη.

• Μην γεμίζετε υπερβολικά το ρεζερβου-
άρ καυσίμου (δεν θα πρέπει να υπάρχει 
καύσιμο στο στόμιο πλήρωσης). Μετά 
τον ανεφοδιασμό καυσίμου, βεβαιωθείτε 
ότι η τάπα του ρεζερβουάρ έχει κλείσει 
σωστά και έχει ασφαλίσει στη θέση της.

• Προσέξτε να μη χυθεί βενζίνη κατά τον 
ανεφοδιασμό. Υπάρχει κίνδυνος ανά-
φλεξης των υπολειμμάτων ή των αναθυ-
μιάσεων καυσίμου. Εάν χυθεί καύσιμο, 
καθαρίστε την περιοχή καλά πριν θέσετε 
τον κινητήρα σε λειτουργία.

• Αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη ή 
παρατεταμένη επαφή με το δέρμα ή 
την εισπνοή των αναθυμιάσεων.

• ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ-
ΔΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣτάθμη καυσίμου (φορητό δοχείο καυσίμου)

(Προαιρετικός εξοπλισμός κινητήρων BF5D και BF6A)
ΚΟΥΜΠΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΑΠΑΣ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΑΠΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Ανοίξτε το κουμπί εξαερισμού της τάπας 
πλήρωσης καυσίμου (βλ. σελίδα 22). Ελέγξτε 
τον δείκτη στάθμης καυσίμου και γεμίστε το 
ρεζερβουάρ εάν η στάθμη του καυσίμου είναι 
χαμηλή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ανοίξτε το κουμπί εξαερισμού της τάπας πλή-
ρωσης καυσίμου πριν αφαιρέσετε την τάπα 
πλήρωσης καυσίμου. Εάν το κουμπί εξαερι-
σμού της τάπας πλήρωσης καυσίμου είναι 
κλεισμένο σφιχτά, είναι δύσκολο να αφαιρέ-
σετε την τάπα πλήρωσης καυσίμου. Μετά τον 
ανεφοδιασμό, φροντίστε να σφίξετε καλά την 
τάπα του στομίου πλήρωσης καυσίμου και να 
κλείσετε το κουμπί εξαερισμού της τάπας.

Χρησιμοποιήστε αμόλυβδη βενζίνη με 
αριθμό οκτανίου έρευνας (RON) 91 ή υψηλό-
τερο (αριθμός οκτανίου αντλίας (PON) 86 ή 
υψηλότερος). Η χρήση μολυβδούχου βενζίνης 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη που έχει 
ξεθυμάνει, επιμολυνθεί ή αναμειχθεί με λάδι. 
Προσέχετε να μην εισέλθουν ακαθαρσίες, 
σκόνη ή νερό στο δοχείο καυσίμου.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ:
12 L

• Η βενζίνη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτη και 
είναι εκρηκτική, υπό ορισμένες συνθήκες.

• Ο ανεφοδιασμός καυσίμου πρέπει να 
πραγματοποιείται σε χώρο που αερίζεται 
καλά με τον κινητήρα εκτός λειτουργίας.

• Μην καπνίζετε και φροντίστε να μην 
υπάρχουν φλόγες ή σπινθήρες σε μέρη 
όπου πραγματοποιείται ανεφοδιασμός 
καυσίμου του κινητήρα ή σε μέρη όπου 
αποθηκεύετε βενζίνη.

• Μη γεμίζετε υπερβολικά το ρεζερβου-
άρ καυσίμου (δεν θα πρέπει να υπάρχει 
καύσιμο στο στόμιο πλήρωσης). Μετά 
τον ανεφοδιασμό καυσίμου, βεβαιωθείτε 
ότι η τάπα του ρεζερβουάρ έχει κλείσει 
σωστά και έχει ασφαλίσει στη θέση της.

• Προσέξτε να μη χυθεί βενζίνη κατά τον 
ανεφοδιασμό. Υπάρχει κίνδυνος ανά-
φλεξης των υπολειμμάτων ή των αναθυ-
μιάσεων καυσίμου. Εάν χυθεί καύσιμο, 
καθαρίστε την περιοχή καλά πριν θέσετε 
τον κινητήρα σε λειτουργία.

• Αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη ή 
παρατεταμένη επαφή με το δέρμα ή την 
εισπνοή των αναθυμιάσεων.

• ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.



ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Βενζίνη που περιέχει αλκοόλη
Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε βενζί-
νη που περιέχει αλκοόλη (βενζόλη), βεβαιω-
θείτε ότι η διατίμηση αριθμού οκτανίων είναι 
τουλάχιστον αυτή που συνιστάται από τη 
Honda. Υπάρχουν δύο τύποι «αλκοολούχων 
καυσίμων»: ο ένας τύπος περιέχει αιθανόλη 
και ο άλλος τύπος περιέχει μεθανόλη.
Μη χρησιμοποιείτε «βενζόλη» με περιεκτικό-
τητα σε αιθανόλη μεγαλύτερη από 10%.
Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη που περιέχει 
μεθανόλη (μεθύλιο ή ξυλόπνευμα) σε περιε-
κτικότητα μεγαλύτερη του 5% και η οποία δεν 
περιέχει επίσης συνδιαλύτες και αναστολείς 
διάβρωσης για μεθανόλη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Βλάβες στο σύστημα καυσίμου ή προ-

βλήματα στην απόδοση του κινητήρα που 
προέρχονται από τη χρήση καυσίμου που 
περιέχει περισσότερη από τη συνιστώμενη 
ποσότητα αλκοόλης δεν καλύπτονται από 
την εγγύηση.

• Πριν προμηθευτείτε βενζίνη από κάποιο 
άγνωστο πρατήριο, ελέγξτε εάν η βενζίνη 
περιέχει αλκοόλη και, εάν περιέχει, εξα-
κριβώστε τον τύπο και την περιεκτικότητα 
της χρησιμοποιούμενης αλκοόλης. Εάν 
παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμη-
τα συμπτώματα κατά τη λειτουργία, ενώ 
χρησιμοποιείτε συγκεκριμένη βενζίνη. 
Χρησιμοποιήστε έναν τύπο βενζίνης που 
γνωρίζετε ότι περιέχει μικρότερο από το 
συνιστώμενο ποσοστό αλκοόλης.

  



ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Στάθμη ηλεκτρολύτη μπαταρίας

ΑΝΩ ΣΤΑΘΜΗ

ΚΑΠΑΚΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΣΤΑΘΜΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο χειρισμός της μπαταρίας διαφέρει ανάλο-
γα με τον τύπο της μπαταρίας και οι οδηγί-
ες που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να 
μην ισχύουν για την μπαταρία του εξωλέμ-
βιου κινητήρα σας. Ανατρέξτε στις οδηγίες 
του κατασκευαστή της μπαταρίας. 
Ελέγξτε εάν η στάθμη του υγρού μπαταρίας 
βρίσκεται ανάμεσα στην ανώτατη και στην κα-
τώτατη ένδειξη και ελέγξτε την οπή αερισμού 
στα καπάκια της μπαταρίας για τυχόν φραγή.
Εάν η στάθμη του υγρού μπαταρίας είναι 
κοντά ή κάτω από την κατώτερη ένδειξη, προ-
σθέστε απεσταγμένο νερό μέχρι την ανώτερη 
ένδειξη στάθμης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι μπαταρίες παράγουν εκρηκτικά αέρια: Σε 
περίπτωση ανάφλεξης, η έκρηξη μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή τύφλω-
ση. Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, βεβαι-
ωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός.
•    ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Ο ηλεκτρολύ-

της της μπαταρίας περιέχει θειικό οξύ. 
Η επαφή με τα μάτια ή το δέρμα, ακόμα 
και μέσα από τα ρούχα, μπορεί να προ-
καλέσει σοβαρά εγκαύματα. Πρέπει να 
χρησιμοποιείτε προστατευτικό κάλυμμα 
για το πρόσωπο και να φοράτε προστα-
τευτικό ρουχισμό.

•    Φροντίστε να μην υπάρχουν φλόγες ή 
σπίθες και μην καπνίζετε στον χώρο 
αυτό. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Αν ο ηλεκτρολύτης 
έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνε-
τε καλά με ζεστό νερό για τουλάχιστον 15 
λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

•    ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ: Ο ηλεκτρολύτης είναι 
δηλητήριο. 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

—  Εξωτερικά: Ξεπλύνετε καλά με νερό.

—   Εσωτερικά: Πιείτε άφθονο νερό ή 
γάλα. Στη συνέχεια, πιείτε γάλα μαγνη-
σίας ή φυτικό έλαιο και καλέστε αμέ-
σως γιατρό.

•     ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ.



ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Λοιποί έλεγχοι

(5) ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ (σελίδα 73)

(2) (Προαιρετικός εξοπλισμός κινητήρων BF5D και BF6A)

  Ελέγξτε τα ακόλουθα στοιχεία:
(1) Ελέγξτε την προπέλα και την κοπίλια για 

τυχόν ζημιά ή χαλαρή σύνδεση.
(2) (προαιρετικός εξοπλισμός κινητήρων BF5D 

και BF6A) Ελέγξτε τον σωλήνα καυσίμου για 
τυχόν συστροφή, θραύση ή χαλαρή σύνδεση.

(3) Ελέγξτε τη λαγουδέρα για τυχόν κακή λει-
τουργία.

(4) Ελέγξτε το πρυμναίο υποστήριγμα για τυχόν 
ζημιά και χαλαρή σύνδεση.

(5) Ελέγξτε την εργαλειοθήκη για τυχόν ελλείψεις 
ανταλλακτικών και εργαλείων (σελίδα 73).

(6) Το ανόδιο για τυχόν ζημιά, χαλαρή σύνδεση 
ή υπερβολική διάβρωση.

Το ανόδιο συμβάλλει στην προστασία του 
εξωλέμβιου κινητήρα έναντι ζημιάς λόγω διά-
βρωσης. Πρέπει να εκτίθεται άμεσα στο νερό 
όποτε χρησιμοποιείται ο εξωλέμβιος κινητή-
ρας. Αντικαταστήστε το ανόδιο όταν μειωθεί 
σχεδόν στα δύο τρίτα του αρχικού μεγέθους ή 
εάν έχει σοβαρές φθορές.

Το ενδεχόμενο ζημιάς λόγω διάβρωσης αυ-
ξάνεται εάν το ανόδιο επικαλυφθεί με βαφή 
ή δεν αντικατασταθεί έγκαιρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εξαρτήματα/ υλικά που πρέπει να βρίσκονται 
στο σκάφος:
• Εγχειρίδιο κατόχου
• Εργαλειοθήκη
•  Ανταλλακτικό μπουζί, λάδι μηχανής, προ-

πέλα, πείρος ασφαλείας και κοπίλια.
•  Απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν 

νόμους και κανονισμούς πλεύσης.



  7. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
    Πλήρωση του καρμπιρατέρ με βενζίνη
(όταν χρησιμοποιείται το εσωτερικό ρεζερ-
βουάρ καυσίμου)
Κατά την εκκίνηση του κινητήρα για πρώτη φορά 
μετά την αγορά του εξωλέμβιου κινητήρα ή κατά 
την εκκίνηση του κινητήρα μετά την αποστράγ-
γιση της βενζίνης, τραβήξτε τη λαβή της μίζας 
10 φορές περίπου, χωρίς να συνδέσετε το κλιπ 
του διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης, για να 
γεμίσει το καρμπιρατέρ με βενζίνη.
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν δεν συμπληρώσετε καύσιμο έως την ένδει-
ξη ανώτερης στάθμης του εσωτερικού ρεζερ-
βουάρ καυσίμου, ενδεχομένως να μην επαρκεί 
η φόρτωση καυσίμου στο καρμπιρατέρ.

ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΚΟΥΜΠΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 
ΤΑΠΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
1. Συμπληρώστε καύσιμο έως την ένδειξη 

ανώτερης στάθμης του εσωτερικού ρεζερ-
βουάρ καυσίμου.

2. Ανοίξτε το κουμπί εξαερισμού της τάπας 
πλήρωσης καυσίμου, στρέφοντάς το 2 με 3 
στροφές προς τα αριστερά.

ΘΕΣΗ ON (BF4A) ή ΘΕΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ (BF5D και BF6A)

ΜΟΧΛΟΣ 
ΒΑΛΒΙΔΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

(BF5D και BF6A)

ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΕ-
ΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

3.    Στρέψτε τον μοχλό της βαλβίδας καυσί-
μου στη θέση ON (BF4A) ή στη θέση του 
εσωτερικού ρεζερβουάρ καυσίμου (BF5D 
και BF6A).

ΚΡΑΤΕΙ

ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΚΡΑΤΕΙ

4.     Μετακινήστε τον μοχλό επιλογής 
ταχυτήτων στη θέση ΚΡΑΤΕΙ. Ο χειρι-
σμός της μίζας είναι εφικτός μόνο εάν 
ο μοχλός επιλογής ταχυτήτων έχει τεθεί 
στη θέση ΚΡΑΤΕΙ.



ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Κατεύθυνση έλξης

ΛΑΒΗ ΜΙΖΑΣ

5.  Τραβήξτε τη λαβή της μίζας 10 φορές περίπου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

•    Μην αφήνετε τη λαβή της μίζας να επι-
στρέψει απότομα προς τον κινητήρα. Η 
επιστροφή πρέπει να γίνει αργά για να 
αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στη μίζα.

  

Ρεζερβουάρ καυσίμου και κουμπί εξαερισμού (προαιρετικός εξοπλισμός κινητήρων BF5D 
και BF6A) [όταν χρησιμοποιείται το φορητό δοχείο καυσίμου]

ΚΟΥΜΠΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 
ΤΑΠΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Το δοχείο καυσίμου πρέπει να στερεωθεί σωστά 
μέσα στο σκάφος. Με τον τρόπο αυτό, προστα-
τεύεται το ρεζερβουάρ από μηχανική βλάβη 
λόγω μετατόπισης.
Το δοχείο καυσίμου πρέπει να βρίσκεται σε περιο-
χή που αερίζεται καλά, ώστε να μειωθεί ο κίνδυ-
νος έκρηξης λόγω των αναθυμιάσεων βενζίνης. 
Αποφύγετε την έκθεση του δοχείου καυσίμου σε 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Εξαιτίας της χωρητι-
κότητας της αντλίας καυσίμου, μην τοποθετείτε 
το ρεζερβουάρ καυσίμου σε απόσταση μεγαλύ-
τερη από 2 μέτρα από τον εξωλέμβιο κινητήρα ή 
σε ύψος χαμηλότερο από 1 μέτρο κάτω από τον 
σύνδεσμο του σωλήνα καυσίμου στην πλευρά του 
εξωλέμβιου κινητήρα.

1.  Στρέψτε τα κουμπιά εξαερισμού της τάπας 
πλήρωσης καυσίμου, για το εσωτερικό ρε-
ζερβουάρ και το φορητό δοχείο, 2 με 3 φο-
ρές προς τα αριστερά, μέχρι το τέρμα, ώστε 
να ανοίξει η οπή εξαερισμού. Περιμένετε 
μέχρι να εξομοιωθεί η πίεση αέρα μέσα στο 
δοχείο καυσίμου με τον εξωτερικό αέρα. 
Ενώ ο εξαερισμός είναι ανοιχτός, μπορεί 
να εισέλθει αέρας στο δοχείο καυσίμου και 
να εκτοπίσει το καύσιμο καθώς η στάθμη 
καυσίμου κατεβαίνει.

2.  Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης καυσίμου 
και ελέγξτε την κατάσταση της τάπας και 
του στεγανοποιητικού. Αντικαταστήστε την 
τάπα πλήρωσης ή το στεγανοποιητικό εάν 
εντοπίσετε ρωγμές, ίχνη φθοράς ή διαρροής 
καυσίμου.



ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Σύνδεση σωλήνα καυσίμου (προαιρετικός εξοπλισμός κινητήρων BF5D και BF6A)
[όταν χρησιμοποιείται το φορητό δοχείο καυσίμου]

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

(ΠΛΕΥΡΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ)

Ελέγξτε τον σωλήνα καυσίμου και τα λαστι-
χάκια (o-ring) των συνδέσμων του. Αντι-
καταστήστε τον σωλήνα καυσίμου ή τους 
συνδέσμους του, εάν έχουν ραγίσει, κατα-
στραφεί ή επιτρέπουν τη διαρροή καυσίμου. 
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας καυσίμου δεν 
έχει συστραφεί.

1.    Συνδέστε τον σύνδεσμο του σωλήνα καυ-
σίμου στο δοχείο καυσίμου. Βεβαιωθείτε 
ότι ο σύνδεσμος σωλήνα καυσίμου έχει 
ασφαλίσει στη θέση του.



ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΤΑΠΑ ΣΤΟΜΙΟΥ 
ΕΙΣΡΟΗΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΚΛΙΠ
(ΠΛΕΥΡΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ)

2.   Αφαιρέστε την τάπα από το στόμιο εισρο-
ής καυσίμου.

3.   Συνδέστε τον σύνδεσμο του σωλήνα 
καυσίμου στον εξωλέμβιο κινητήρα με το 
κλιπ προς τη δεξιά πλευρά του σκάφους. 
Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος σωλήνα 
καυσίμου έχει ασφαλίσει στη θέση του.

Αποσυνδέετε πάντα τον σωλήνα καυσίμου 
και τοποθετείτε την τάπα στο στόμιο εισροής 
καυσίμου κατά την αποθήκευση, κλίση ή 
μεταφορά του εξωλέμβιου κινητήρα.

4. Στρέψτε τον μοχλό της βαλβίδας καυσίμου 
προς τη θέση φορητού δοχείου καυσίμου 
(βλ. σελίδα 15).

Εάν ο σύνδεσμος του σωλήνα καυσίμου το-
ποθετηθεί ανάποδα με δύναμη (στην πλευρά 
του εξωλέμβιου κινητήρα), μπορεί να κατα-
στραφεί ο στεγανοποιητικός δακτύλιος του 
συνδέσμου του σωλήνα καυσίμου. Τα κατε-
στραμμένα λαστιχάκια (ο-ring) μπορεί να 
προκαλέσουν διαρροή καυσίμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΒΕΛΟΣ
ΑΚΡΟ ΕΚΡΟΗΣ 
(ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΞΩ-
ΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ)

ΦΟΥΣΚΑ ΕΓΧΥΣΗΣ

 5.  Κρατήστε τη φούσκα έγχυσης έτσι ώστε 
το άκρο εκροής να βρίσκεται υψηλότερα 
από το άκρο εισροής. Το βέλος που βρί-
σκεται πάνω στη φούσκα έγχυσης δείχνει 
προς τα πάνω. Πιέστε τη φούσκα έγχυσης 
αρκετές φορές, μέχρι να την αισθάνεστε 
συμπαγή στην αφή. Αυτό σημαίνει ότι το 
καύσιμο έχει φτάσει στο καρμπιρατέρ. 
Ελέγξτε για τυχόν διαρροή καυσίμου και 
επισκευάστε οποιαδήποτε σημεία διαρ-
ροής πριν την εκκίνηση του κινητήρα.

Μην αγγίζετε τη φούσκα έγχυσης όταν ο 
κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή όταν 
σηκώνετε τον εξωλέμβιο κινητήρα με κλίση. 
Μπορεί να υπερχειλίσει το καρμπιρατέρ.



ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εκκίνηση του κινητήρα

Τα αέρια εξάτμισης περιέχουν δηλητηριώ-
δες μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο μπο-
ρεί να προκαλέσει απώλεια των αισθήσεων 
και να οδηγήσει στο θάνατο.
Ποτέ μη θέτετε σε λειτουργία τον εξωλέμ-
βιο κινητήρα σε κλειστό γκαράζ ή περιορι-
σμένο χώρο.

Η προπέλα και το στόμιο εισαγωγής νερού ψύ-
ξης πρέπει να βρίσκονται μέσα στο νερό, καθώς 
η λειτουργία του εξωλέμβιου κινητήρα έξω από 
το νερό θα προκαλέσει βλάβη της αντλίας νερού 
και υπερθέρμανση του κινητήρα.
(όταν χρησιμοποιείται το εσωτερικό ρεζερ-
βουάρ καυσίμου) 
Γεμίστε το καρμπιρατέρ με βενζίνη. Κατά την 
εκκίνηση του κινητήρα για πρώτη φορά μετά 
την αγορά του εξωλέμβιου κινητήρα ή κατά 
την εκκίνηση του κινητήρα μετά την απο-
στράγγιση της βενζίνης (βλ. σελίδα 41).

(όταν χρησιμοποιείται το φορητό δοχείο 
καυσίμου)
Συνδέστε τον σωλήνα καυσίμου (βλ. σελίδα 42).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΥ-
ΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ

ΚΛΙΠ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 
ΠΑΥΣΗΣ ΕΚΤΑ-
ΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ/

ΚΟΡΔΟΝΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΑΥ-
ΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΠΑΥΣΗ

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΛΙΠ ΔΙΑΚΟ-
ΠΤΗ ΠΑΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ

1.    Εισαγάγετε το κλιπ διακόπτη παύσης έκτα-
κτης ανάγκης, το οποίο βρίσκεται στο ένα 
άκρο του κορδονιού του διακόπτη παύσης 
έκτακτης ανάγκης, μέσα στον διακόπτη 
παύσης κινητήρα. Δέστε σφιχτά το άλλο 
άκρο του κορδονιού του διακόπτη παύσης 
έκτακτης ανάγκης στον χειριστή.

Εάν ο χειριστής δεν έχει δεμένο το κορδόνι 
διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης και πέσει 
από τη θέση του ή από το σκάφος, το σκάφος 
θα βρεθεί εκτός ελέγχου με κίνδυνο να τραυ-
ματίσει σοβαρά τον χειριστή, τους επιβάτες ή 
όσους βρίσκονται κοντά στο σκάφος. Πάντα 
να προσαρμόζετε σωστά το κορδόνι πριν την 
εκκίνηση του κινητήρα.

•  Η εκκίνηση του κινητήρα είναι εφικτή μόνο 
εάν συνδέσετε το κλιπ διακόπτη παύσης 
έκτακτης ανάγκης με τον διακόπτη παύσης 
έκτακτης ανάγκης.

•  Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει εφεδρικό 
κλιπ διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης. 
Χρησιμοποιήστε το εφεδρικό κλιπ για να 
εκκινήσετε τον κινητήρα εάν το κορδόνι 
του διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης δεν 
είναι διαθέσιμο, όταν, για παράδειγμα, ο 
χειριστής πέσει στο νερό.

2.   Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης της μπατα-
ρίας (τύπος με σύστημα φόρτισης) (βλ. 
σελίδα 25).

 



ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
(εσωτερικό ρεζερβουάρ καυσίμου)

ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΚΟΥΜΠΙ ΕΞΑΕΡΙΣ-
ΜΟΥ ΤΑΠΑΣ ΠΛΗΡΩ-
ΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

(φορητό δοχείο καυσίμου)
ΚΟΥΜΠΙ ΕΞΑΕ-
ΡΙΣΜΟΥ ΤΑΠΑΣ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

1.  (όταν χρησιμοποιείται το εσωτερικό ρεζερ-
βουάρ καυσίμου) Ανοίξτε το κουμπί εξαερι-
σμού της τάπας πλήρωσης καυσίμου, στρέ-
φοντάς το 2 με 3 στροφές προς τα αριστερά.

     (όταν χρησιμοποιείται το φορητό δοχείο 
καυσίμου) Ανοίξτε τα κουμπιά εξαερισμού της 
τάπας πλήρωσης καυσίμου, για το εσωτερικό 
ρεζερβουάρ και το φορητό δοχείο, στρέφοντάς 
τα 2 με 3 φορές προς τα αριστερά, μέχρι το τέρ-
μα, ώστε να ανοίξει η οπή εξαερισμού.

Όταν χρησιμοποιείτε το φορητό δοχείο καυσίμου, 
να ανοίγετε πάντα το κουμπί εξαερισμού της τάπας 
πλήρωσης καυσίμου του εσωτερικού ρεζερβουάρ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΘΕΣΗ ON (BF4A) ή
ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΜΟΧΛΟΣ 
ΒΑΛΒΙΔΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΣΗ OFF (BF4A) ή ΘΕΣΗ ΦΟ-

ΡΗΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
(BF5D και BF6A)

(BF4A)

OFF

ON

(BF5D και BF6A)

ΘΕΣΗ 
ΦΟΡΗΤΟΥ 
ΔΟΧΕΙΟΥ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΕ-
ΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

2.  (όταν χρησιμοποιείται το εσωτερικό 
ρεζερβουάρ καυσίμου) Στρέψτε τον μο-
χλό της βαλβίδας καυσίμου στη θέση ON 
(BF4A) ή στη θέση του εσωτερικού ρεζερ-
βουάρ καυσίμου (BF5D και BF6A). 

     (όταν χρησιμοποιείται το φορητό δοχείο 
καυσίμου) Στρέψτε τον μοχλό της βαλβίδας 
καυσίμου προς τη θέση φορητού δοχείου 
καυσίμου.



ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΚΡΑΤΕΙ

ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΚΡΑΤΕΙ

 3.    Μετακινήστε τον μοχλό επιλογής ταχυ-
τήτων στη θέση ΚΡΑΤΕΙ. Ο χειρισμός 
της κορδονιέρας είναι εφικτός μόνο εάν 
ο μοχλός επιλογής ταχυτήτων βρίσκεται 
στη θέση ΚΡΑΤΕΙ.

ΕΝΔΕΙΞΗ

ΓΚΡΙΠ ΓΚΑΖΙΟΥ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

4.    Ευθυγραμμίστε την ένδειξη « », που βρί-
σκεται στο γκριπ γκαζιού, με το προεξέχον 
άκρο της ένδειξης « » στη λαβή.

ΤΣΟΚ

  5.   Τραβήξτε το τσοκ όταν ο κινητήρας βρί-
σκεται σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω 
καταστάσεις:

 •  Όταν ο κινητήρας είναι κρύος ή η εξω-
τερική θερμοκρασία είναι χαμηλή.

 •  Κατά την επανεκκίνηση του κινητήρα 
μετά την παροχή καυσίμου λόγω έλλει-
ψης καυσίμου στο εσωτερικό ρεζερ-
βουάρ.

       Σε αυτήν την περίπτωση, αφού εκκινήσει 
ο κινητήρας, επαναφέρετε αμέσως το 
τσοκ στην αρχική του θέση.

      *Δεν χρειάζεται η χρήση του τσοκ όταν 
χρησιμοποιείται το φορητό δοχείο καυσί-
μου (προαιρετικός εξοπλισμός).



ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Κατεύθυνση έλξης

ΛΑΒΗ ΜΙΖΑΣ
6. Τραβήξτε ελαφρά τη λαβή της μίζας μέ-

χρι να νιώσετε αντίσταση, στη συνέχεια 
τραβήξτε απότομα τη λαβή της μίζας 
προς την κατεύθυνση του βέλους όπως 
υποδεικνύεται παραπάνω.

• Μην αφήνετε τη λαβή της μίζας να 
επιστρέψει απότομα προς τον κινητή-
ρα. Η επιστροφή πρέπει να γίνει αργά 
για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς 
στη μίζα.

• Μην τραβάτε τη λαβή της μίζας ενώ 
ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία, 
καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη 
στη μίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•    Το «σύστημα εκκίνησης με κράτει» εμπο-

δίζει την κορδονιέρα να τραβηχτεί προς τα 
έξω για την εκκίνηση του κινητήρα, εκτός 
εάν έχει τεθεί ο μοχλός επιλογής ταχυτή-
των στη θέση ΚΡΑΤΕΙ.

•    Εάν δεν πραγματοποιείται εκκίνηση του 
κινητήρα, ελέγξτε το κλιπ διακόπτη παύ-
σης έκτακτης ανάγκης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 
ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 
ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

7. Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, βε-
βαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία πίεσης 
λαδιού κινητήρα είναι αναμμένη. Σε 
περίπτωση που η ενδεικτική λυχνία δεν 
είναι αναμμένη, σβήστε τον κινητήρα και 
εκτελέστε τους ακόλουθους ελέγχους.

1)   Είναι η ποσότητα λαδιού επαρκής;
2) Εάν η ποσότητα λαδιού είναι επαρκής, 

ωστόσο η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει, 
αναθέστε τον έλεγχο του εξωλέμβιου 
κινητήρα στο συνεργείο από το οποίο 
αγοράσατε τον κινητήρα.



ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΕΝΤΑΞΕΙ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΡΟΗ

ΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ

8. Μετά την εκκίνηση, ελέγξτε εάν το νερό 
ψύξης εκρέει από την οπή ελέγχου νερού 
ψύξης. Η ποσότητα νερού που εκρέει από 
την οπή ελέγχου μπορεί να ποικίλλει λόγω 
της λειτουργίας θερμοστάτη, ωστόσο αυτή 
η κατάσταση είναι φυσιολογική.

Εάν δεν εκρέει νερό ή εάν εξέρχεται ατμός, 
σβήστε τον κινητήρα. Ελέγξτε εάν το στόμιο 
εισαγωγής νερού ψύξης είναι φραγμένο και, 
εάν είναι απαραίτητο, απομακρύνετε τα ξένα 
υλικά. Βεβαιωθείτε ότι η οπή ελέγχου νερού 
ψύξης δεν είναι φραγμένη. Εάν εξακολουθεί 

να μην εκρέει νερό, αναθέστε τον έλεγχο του 
εξωλέμβιου κινητήρα σε εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο εξωλέμβιων κινητήρων Honda. Μη 
θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα μέχρι να 
λυθεί το πρόβλημα.

9.  Εάν είχατε τραβήξει προηγουμένως το 
τσοκ, σπρώξτε το προς τα μέσα σταδιακά, 
καθώς ο κινητήρας ζεσταίνεται.



ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Εκκίνηση έκτακτης ανάγκης
Εάν, για κάποιους λόγους, η κορδονιέρα δεν 
λειτουργεί κανονικά, η εκκίνηση του κινητήρα 
μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας 
το κορδόνι έκτακτης ανάγκης που διατίθεται 
μαζί με τον εξωλέμβιο κινητήρα σας.

ΚΡΑΤΕΙ

ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΚΡΑΤΕΙ

1.   Μετακινήστε τον μοχλό επιλογής ταχυ-
τήτων στη θέση ΚΡΑΤΕΙ.

Το «σύστημα εκκίνησης με κράτει» δεν 
λειτουργεί σε εκκίνηση έκτακτης ανάγκης. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε θέσει τον μοχλό 
επιλογής ταχυτήτων στη θέση ΚΡΑΤΕΙ, για 
να αποτραπεί η εκκίνηση με ταχύτητα, όταν 
πραγματοποιείτε εκκίνηση του κινητήρα σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η απότομη 
απρόβλεπτη επιτάχυνση μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

2.   Αφαιρέστε το κάλυμμα του κινητήρα (βλ. 
σελίδα 33).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ

3.   Απελευθερώστε τα καλώδια του γκαζιού 
από το άγκιστρο του καλύμματος.

ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΚΡΑΤΕΙ

4.    Απελευθερώστε το καλώδιο εκκίνησης με 
κράτει από τα άγκιστρα του καλύμματος.

5.   Αποσυνδέστε το καλώδιο εκκίνησης με κρά-
τει από το περίβλημα της κορδονιέρας.

ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΚΡΑΤΕΙ



ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ 6 mm 
ΚΑΙ ΡΟΔΕΛΕΣ

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ 
ΚΟΡΔΟΝΙΕΡΑΣ

ΤΥΦΛΑ ΠΑΞΙ-
ΜΑΔΙΑ 6 mm 
ΚΑΙ ΡΟΔΕΛΕΣ

6.    Αφαιρέστε τα δύο τυφλά παξιμάδια 6 mm, 
τις δύο ροδέλες, τα δυο μπουλόνια με 
φλάντζα 6 mm και τις δύο ροδέλες. Αφαι-
ρέστε το περίβλημα της κορδονιέρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Φροντίστε να μη χάσετε τα μπουλόνια, τα 
παξιμάδια και τις ροδέλες.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ

ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 
6 mm (Σφίξτε με το χέρι)

ΑΓΚΙΣΤΡΟ 
ΚΑΛΩΔΙΩΝ

7. Τοποθετήστε και σφίξτε με το χέρι τα 
μπουλόνια με φλάντζα 6 mm.

8. Αγκιστρώστε τα καλώδια του γκαζιού στο 
άγκιστρο καλωδίων.

ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 
6 mm (Σφίξτε με το χέρι)

ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΚΡΑΤΕΙ

9.    Αγκιστρώστε το καλώδιο εκκίνησης με 
κράτει στο κάτω περίβλημα.



ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΚΡΑΤΕΙ

ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

ΚΡΑΤΕΙ

10.  Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός επιλογής ταχυ-
τήτων βρίσκεται στη θέση ΚΡΑΤΕΙ.

Ο μοχλός επιλογής ταχυτήτων πρέπει να είναι 
στη θέση ΚΡΑΤΕΙ, για μην επιτρέπεται η 
εκκίνηση με ταχύτητα, όταν πραγματοποι-
είται εκκίνηση του κινητήρα σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης. Η απότομη απρόβλεπτη 
επιτάχυνση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΥΣΗ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΚΛΙΠ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΑΥΣΗΣ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΚΟΡΔΟΝΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΑΥΣΗΣ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Η προπέλα και το στόμιο εισαγωγής νερού ψύξης πρέπει να βρίσκονται μέσα στο νερό, 
καθώς η λειτουργία του εξωλέμβιου κινητήρα έξω από το νερό θα προκαλέσει βλάβη της 
αντλίας νερού και υπερθέρμανση του κινητήρα.

11. Συνδέστε το κλιπ διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης (που βρίσκεται στο ένα άκρο του κορ-
δονιού του διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης) με τον διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης.

        Δέστε σφιχτά το άλλο άκρο του κορδονιού του διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης στον 
χειριστή.

12. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης της μπαταρίας (τύπος με σύστημα φόρτισης) (βλ. σελίδα 25).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΤΣΟΚ

13.  Εάν ο κινητήρας είναι κρύος ή η θερμοκρα-
σία περιβάλλοντος είναι χαμηλή, τραβήξτε 
το τσοκ στη θέση ΟΝ. (Τροφοδοτεί τον 
κινητήρα με πλούσιο μείγμα καυσίμου).

ΕΝΔΕΙΞΗ

ΓΚΡΙΠ ΓΚΑΖΙΟΥ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

14.  Ευθυγραμμίστε την ένδειξη που βρίσκε-
ται στο γκριπ γκαζιού με το προεξέχον 
άκρο της ένδειξης στη λαβή.

ΕΓΚΟΠΗ

ΤΡΟΧΑΛΙΑ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΟΡΔΟΝΙ

ΑΚΡΟ ΜΕ ΚΟΜΠΟ

15. Τοποθετήστε το άκρο με κόμπο του κορδο-
νιού έκτακτης ανάγκης (το οποίο παρέχε-
ται με τον κινητήρα) μέσα στην εγκοπή 
της τροχαλίας εκκίνησης και συγχρόνως 
τραβήξτε το κορδόνι έκτακτης ανάγκης 
προς τα δεξιά, γύρω από την τροχαλία 
εκκίνησης.

16. Τραβήξτε το κορδόνι ελαφρά μέχρι να 
αισθανθείτε κάποια αντίσταση και, στη 
συνέχεια, τραβήξτε το απότομα.



ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
17.  Εάν τραβήξατε το τσοκ στη θέση ON για 

να εκκινήσει ο κινητήρας, επαναφέρετέ το 
αργά στη θέση OFF και στρέψτε το γκριπ 
γκαζιού κατά την κατεύθυνση ΑΡΓΑ, σε 
μία θέση όπου ο κινητήρας δεν σβήνει.

 Μην πλησιάζετε τα κινούμενα μέρη.

18. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του κινητή-
ρα (βλ. σελίδα 33). (Μην τοποθετείτε το 
κάλυμμα του σφονδύλου.)

Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί 
όταν τοποθετείτε το κάλυμμα κινητήρα. Ο 
σφόνδυλος περιστρέφεται. Μην εκτελείτε 
κανέναν χειρισμό χωρίς να είναι τοποθετη-
μένο το κάλυμμα του κινητήρα. Τα εκτεθει-
μένα κινούμενα μέρη μπορεί να προκαλέ-
σουν τραυματισμό και η εκκίνηση μπορεί να 
καταστρέψει τον κινητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

19. Δέστε σφιχτά το κορδόνι του διακόπτη 
παύσης έκτακτης ανάγκης στον χειριστή 
και επιστρέψτε στον πλησιέστερο χώρο 
προσόρμισης.

20. Αφού επιστρέψτε στον πλησιέστερο 
χώρο προσόρμισης, επικοινωνήστε με το 
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
εξωλέμβιων κινητήρων Honda και προβεί-
τε στις παρακάτω ενέργειες.

•  Φροντίστε να ελεγχθεί το σύστημα 
εκκίνησης και το ηλεκτρικό σύστημα.

•  Ζητήστε από το συνεργείο να επανα-
συναρμολογήσει τα μέρη που αφαιρέ-
θηκαν κατά τη διαδικασία εκκίνησης 
έκτακτης ανάγκης.

  



ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Αντιμετώπιση προβλημάτων εκκίνησης

ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ

Δεν πραγματοποιείται εκκίνηση του κινητήρα. Η λαβή μίζας δεν τραβιέται προς τα έξω για την εκκίνηση του κινη-
τήρα. Θέστε τον μοχλό επιλογής ταχυτήτων στη θέση ΚΡΑΤΕΙ (σελίδα 47)

Το κλιπ διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης δεν έχει συνδεθεί. Συνδέστε το κλιπ διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης (σελίδα 45)

Το κουμπί εξαερισμού της τάπας πλήρωσης καυσίμου δεν είναι ανοικτό. Ανοίξτε το κουμπί εξαερισμού της τάπας πλήρωσης καυσίμου (σελίδα 46)

Ο μοχλός της βαλβίδας καυσίμου δεν έχει στραφεί στην κατάλληλη 
θέση.

Στρέψτε τον μοχλό της βαλβίδας καυσίμου στην κατάλληλη θέση 
(σελίδα 15)

Η φούσκα έγχυσης δεν είναι πιεσμένη.
(όταν χρησιμοποιείται το φορητό δοχείο καυσίμου)

Πιέστε τη φούσκα έγχυσης για να τροφοδοτήσετε τον κινητήρα με 
καύσιμο (σελίδα 44)

Ο κινητήρας έχει «μπουκώσει». Καθαρίστε και στεγνώστε το μπουζί (σελίδα 80)

Το μπουζί δεν λειτουργεί. Τοποθετήστε σωστά την πίπα του μπουζί (σελίδα 81)

Το καύσιμο δεν φτάνει στο καρμπιρατέρ.
Χαλαρώστε τη βίδα αποστράγγισης του καρμπιρατέρ για να ελέγξε-
τε εάν υπάρχει καύσιμο στο δοχείο του πλωτήρα του καρμπιρατέρ
(σελίδα 92)

Δεν υπάρχει καύσιμο. Συμπληρώστε καύσιμο (σελίδα 36, 37).

Τροφοδοσία καυσίμου στο εσωτερικό ρεζερβουάρ όταν δεν έχει καύ-
σιμο όταν χρησιμοποιείται το εσωτερικό ρεζερβουάρ καυσίμου. Τραβήξτε το τσοκ για να επανεκκινήσετε τον κινητήρα (σελίδα 47)



8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
Διαδικασία ρονταρίσματος κινητήρα («στρώ-
σιμο»)
Η διαδικασία ρονταρίσματος κινητήρα («στρώ-
σιμο») επιτρέπει την ομοιόμορφη φθορά των 
επιφανειών συναρμογής των κινούμενων μερών 
και, επομένως, εξασφαλίζει τη σωστή απόδοση 
και τον μεγαλύτερο χρόνο ζωής του εξωλέμβιου 
κινητήρα.
Η διαδικασία ρονταρίσματος του καινούριου 
εξωλέμβιου κινητήρα σας έχει ως εξής.
• Τα πρώτα 15 λεπτά:Λειτουργήστε τον εξω-

λέμβιο κινητήρα σε πολύ μικρές ταχύτητες. 
Χρησιμοποιήστε την ελάχιστη παροχή 
γκαζιού που απαιτείται για την πλεύση του 
σκάφους με ασφαλή πολύ μικρή ταχύτητα.

• Τα επόμενα 45 λεπτά:Λειτουργήστε τον 
εξωλέμβιο κινητήρα με μέγιστη παροχή 
γκαζιού 10% έως 30%.

• Τα επόμενα 60 λεπτά: Λειτουργήστε τον 
εξωλέμβιο κινητήρα με μέγιστη παροχή 
γκαζιού 50% έως 80%. Μικρά χρονικά 
διαστήματα με πλήρη παροχή γκαζιού είναι 
αποδεκτά, αλλά μη λειτουργείτε τον κινητή-
ρα συνεχώς με πλήρες γκάζι.

• Τις επόμενες 8 ώρες: Αποφύγετε την συνεχή 
λειτουργία με πλήρες γκάζι (100% παροχή 
γκαζιού). Μη λειτουργείτε τον κινητήρα με 
πλήρες γκάζι, για περισσότερα από 5 λεπτά 
τη φορά.

  Αλλαγή σχέσης

ΚΡΑΤΕΙ

ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

ΑΝΑΠΟΔΑ

Ο μοχλός επιλογής ταχυτήτων έχει τρεις θέ-
σεις: ΠΡΟΣΩ, ΚΡΑΤΕΙ και ΑΝΑΠΟΔΑ.
Η ένδειξη που βρίσκεται στη βάση του μοχλού 
επιλογής ταχυτήτων ευθυγραμμίζεται με το 
εικονίδιο που βρίσκεται στη βάση του μοχλού 
επιλογής ταχυτήτων.

Στρέψτε το γκριπ γκαζιού στη θέση ΑΡΓΑ για 
να μειώσετε τις στροφές του κινητήρα πριν 
μετακινήσετε τον μοχλό επιλογής ταχυτήτων.

ΚΡΑΤΕΙ

ΑΝΑΠΟΔΑ ΠΡΟΣΩ

ΠΡΟΣΩ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μη στρέφετε το γκριπ γκαζιού κατά την κα-
τεύθυνση ΓΡΗΓΟΡΑ όταν είναι επιλεγμένη 
η σχέση ΑΝΑΠΟΔΑ ή ΚΡΑΤΕΙ.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

ΑΡΓΑ

ΓΚΡΙΠ ΓΚΑΖΙΟΥ

ΑΡΓΑ

Κατά την κίνηση ανάποδα, να είστε ιδιαί-
τερα προσεκτικοί ώστε να αποφεύγεται η 
πρόσκρουση της προπέλας σε κάποιο υπο-
θαλάσσιο εμπόδιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

  Σύστημα διεύθυνσης

Η πρύμνη του σκάφους στρέφεται προς την 
αντίθετη κατεύθυνση προς την οποία πρόκει-
ται να στρίψει. Για να στρίψετε δεξιά, στρέψτε 
τη λαγουδέρα προς τα αριστερά. Για να στρί-
ψετε αριστερά, στρέψτε τη λαγουδέρα προς τα 
δεξιά.

ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ

ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΤΡΙΒΗΣ

ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΤΡΙΒΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Για να επιτευχθεί ομαλή πλοήγηση, ρυθμίστε τη 
βίδα ρύθμισης τριβής συστήματος διεύθυνσης 
έτσι ώστε να αισθάνεστε ένα μικρό «τράβηγμα», 
όταν στρίβετε.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
Πλεύση

ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩ

ΓΚΡΙΠ ΓΚΑΖΙΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΑ

ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
ΓΚΑΖΙΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

ΓΚΡΙΠ ΓΚΑΖΙΟΥ

ΠΡΟΣΩ

ΓΡΗΓΟΡΑ 

1. Ενώ ο μοχλός επιλογής ταχυτήτων βρίσκε-
ται στη θέση ΠΡΟΣΩ, στρέψτε το γκριπ 
γκαζιού προς την κατεύθυνση ΓΡΗΓΟΡΑ 
για να αυξήσετε την ταχύτητα.

2.    Για κανονική πλεύση, «ανοίξτε» το γκάζι 
κατά 3/4.

Για να διατηρηθεί σταθερή η ρύθμιση του 
γκριπ γκαζιού, στρέψτε το κουμπί αναστολής 
γκαζιού δεξιόστροφα. Για να ελευθερώσετε 
το γκριπ γκαζιού, για χειροκίνητο έλεγχο της 
ταχύτητας, στρέψτε το κουμπί αναστολής 
γκαζιού αριστερόστροφα.

•    Μην εκτελείτε κανέναν χειρισμό χωρίς 
να είναι τοποθετημένο το κάλυμμα του 
κινητήρα. Τα εκτεθειμένα κινούμενα 
μέρη μπορεί να προκαλέσουν τραυμα-
τισμό. Το νερό μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στον κινητήρα.

•    Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός ρύθμισης 
κλίσης βρίσκεται στη θέση «ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑ».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για βέλτιστη απόδοση, οι επιβάτες και ο εξο-
πλισμός θα πρέπει να κατανέμονται ομοιό-
μορφα προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία 
στο σκάφος.  

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ρύθμιση κλίσης εξωλέμβιου κινητήρα
Ρυθμίστε την κλίση του εξωλέμβιου κινητήρα 
προκειμένου να αποφευχθεί η πρόσκρουση 
της προπέλας και του κιβωτίου ταχυτήτων 
στον πυθμένα, όταν το σκάφος προσαράζει ή 
σταθμεύει σε ρηχά νερά.
1.  Μετακινήστε τον μοχλό επιλογής ταχυ-

τήτων στη θέση ΚΡΑΤΕΙ και σβήστε τον 
κινητήρα (βλ. σελίδα 14).

2.  Στρέψτε τον μοχλό της βαλβίδας καυσί-
μου στη θέση OFF (BF4A) ή στη θέση 
φορητού δοχείου καυσίμου (BF5D και 
BF6A) (βλ. σελίδα 15).

3.  Κλείστε τον εξαερισμό του εσωτερικού 
ρεζερβουάρ καυσίμου στρέφοντας το 
κουμπί εξαερισμού δεξιόστροφα μέχρι το 
τέρμα (βλ. σελίδα 23).

4.  Όταν χρησιμοποιείτε φορητό δοχείο 
καυσίμου, κλείστε τον εξαερισμό του 
εσωτερικού ρεζερβουάρ και του φορητού 
δοχείου καυσίμου στρέφοντας το κουμπί 
εξαερισμού δεξιόστροφα μέχρι το τέρμα 
(βλ. σελίδα 22, 23), αποσυνδέστε τον 
σύνδεσμο του σωλήνα καυσίμου από τον 
εξωλέμβιο κινητήρα και τοποθετήστε την 
τάπα στο στόμιο εισροής καυσίμου (βλ. 
σελίδα 23).

ΚΡΑΤΕΙ

ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΚΡΑΤΕΙ

5.   Μετακινήστε τον μοχλό ρύθμισης 
κλίσης στη θέση «ΚΛΙΣΗ». Κρα-
τήστε τη λαβή του καλύμματος 
του κινητήρα και ανασηκώστε τον 
εξωλέμβιο κινητήρα.

 Μην χρησιμοποιείτε τη λαγουδέρα για 
να αλλάξετε την κλίση του εξωλέμβιου 
κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Πριν ανασηκώσετε τον εξωλέμβιο 
κινητήρα, αφήστε τον αναμμένο για ένα 
λεπτό αφού σβήσετε τη μηχανή, ώστε να 
αποστραγγιστεί το νερό από το εσωτερι-
κό του κινητήρα.
Σβήστε τον κινητήρα και αποσυνδέστε 
τον σωλήνα καυσίμου από τον εξωλέμ-
βιο κινητήρα πριν ρυθμίσετε την κλίση.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΜΟΧΛΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΛΙΣΗΣ

58° (κατά την πρόσδεση) 34° 18° (κατά την πλεύση σε ρηχά νερά)

6.    Ρυθμίστε τον μοχλό ρύθμισης κλίσης στη 
θέση «ΚΛΙΣΗ» και ανασηκώστε τον εξω-
λέμβιο κινητήρα σε οποιαδήποτε θέση 
κλίσης 18°, 34° ή 58°.

7.    Για να επαναφέρετε τον εξωλέμβιο κινη-
τήρα στην κανονική θέση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 
μετακινήστε τον μοχλό ρύθμισης κλίσης 
στην αντίθετη κατεύθυνση από εσάς, μέχρι 
να σταματήσει, γείρετε ελαφρώς τον εξω-
λέμβιο κινητήρα και, έπειτα, κατεβάστε τον 
αργά.

•  Βεβαιωθείτε ότι εκρέει νερό από την οπή 
ελέγχου νερού ψύξης.

•  Όταν ο εξωλέμβιος κινητήρας έχει κλίση 
προς τα πάνω, πλέετε με χαμηλή ταχύτητα.

•  Ποτέ μην πλέετε ανάποδα όταν ο εξωλέμ-
βιος κινητήρας έχει κλίση προς τα πάνω. 
Ο εξωλέμβιος κινητήρας θα ανυψωθεί 
προκαλώντας ατύχημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
<Πρόσδεση>

 ΟΧΙ!

Για να αποτραπεί η πρόκληση ζημιάς στον εξωλέμβιο κινητήρα, 
να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την πρόσδεση του σκάφους, 
ιδίως όταν ο εξωλέμβιος κινητήρας έχει κλίση προς τα πάνω. Προ-
σέξτε να μην προσκρούσει ο εξωλέμβιος κινητήρας στην αποβάθρα 
ή σε άλλα σκάφη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Κλείστε τον εξαερισμό του εσωτερικού ρεζερβουάρ καυσίμου στρέφο-
ντας το κουμπί εξαερισμού δεξιόστροφα μέχρι το τέρμα. Σε περίπτωση 
αποθήκευσης του εξωλέμβιου κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

  <Περιοριστής υπερστροφίας>
Αυτός ο εξωλέμβιος κινητήρας διαθέτει περιοριστή υπερστροφίας, ο 
οποίος ενεργοποιείται όταν αυξάνονται υπερβολικά οι στροφές του 
κινητήρα. Ο περιοριστής υπερστροφίας μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά 
τη διάρκεια της πλεύσης, της αύξησης της κλίσης του κινητήρα, ή αν 
η προπέλα βρεθεί να λειτουργεί εκτός νερού, κατά τη διάρκεια μιας 
απότομης στροφής.

Όταν ενεργοποιηθεί ο περιοριστής υπερστροφίας:

1. Μειώστε αμέσως την παροχή γκαζιού και ελέγξτε τη γωνία πλεύσης.
2. Εάν η γωνία πλεύσης είναι σωστή αλλά ο περιοριστής υπερστρο-

φίας παραμένει ενεργοποιημένος, σταματήστε τον κινητήρα, ελέγ-
ξτε την κατάστασή του, ελέγξτε εάν έχετε τοποθετήσει τη σωστή 
προπέλα και εάν έχει συμβεί κάποια ζημιά σε αυτή. Απευθυνθείτε 
σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξωλέμβιων κινητήρων της 
Honda, για την επιδιόρθωση ή την επισκευή.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
Πλεύση σε ρηχά νερά
Κατά την πλεύση σε ρηχά νερά, ανασηκώστε 
τον εξωλέμβιο κινητήρα για να αποτραπεί η 
πρόσκρουση της προπέλας και του κιβωτίου 
ταχυτήτων στον πυθμένα.
Ανατρέξτε στην παράγραφο «Ρύθμιση κλίσης 
εξωλέμβιου κινητήρα» (σελίδα 59) για τη σχε-
τική διαδικασία.

• Βεβαιωθείτε ότι εκρέει νερό από την οπή 
ελέγχου νερού ψύξης.

• Όταν ο εξωλέμβιος κινητήρας έχει κλίση 
προς τα πάνω, πλέετε με χαμηλή ταχύτητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Λειτουργία σε μεγάλο υψόμετρο
Σε μεγάλο υψόμετρο, το τυπικό μείγμα αέ-
ρα-καυσίμου του καρμπιρατέρ θα είναι πολύ 
πλούσιο. Η απόδοση θα μειωθεί και η κατανά-
λωση καυσίμου θα αυξηθεί.
Το πολύ πλούσιο μείγμα βρομίζει επίσης το 
μπουζί και δυσχεραίνει την εκκίνηση.

Η απόδοση σε μεγάλο υψόμετρο μπορεί να 
βελτιωθεί μέσω συγκεκριμένων τροποποιή-
σεων στο καρμπιρατέρ. Εάν χρησιμοποιείτε 
πάντα τον εξωλέμβιο κινητήρα σε υψόμετρο 
άνω των 1.500 m από το επίπεδο της θάλασ-
σας, αναθέστε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
εξωλέμβιων κινητήρων Honda την εκτέλεση 
αυτών των τροποποιήσεων στο καρμπιρατέρ.

Ακόμα και με κατάλληλη τροποποίηση του 
καρμπιρατέρ, η ιπποδύναμη του κινητήρα 
μειώνεται κατά 3,5 % περίπου για κάθε 300 m 
αύξησης του υψομέτρου. Η επίδραση του υψό-
μετρου στην ιπποδύναμη θα είναι μεγαλύτερη 
από την προαναφερθείσα, εάν δεν πραγματο-
ποιηθεί τροποποίηση στο καρμπιρατέρ.

Εάν το καρμπιρατέρ έχει τροποποιηθεί για 
λειτουργία σε μεγάλο υψόμετρο, το μείγμα 
αέρα-καυσίμου θα είναι πολύ αραιό για 
χρήση σε χαμηλό υψόμετρο. Η λειτουργία 
σε υψόμετρο κάτω των 1.500 m με τροπο-
ποιημένο καρμπιρατέρ μπορεί να προκαλέ-
σει υπερθέρμανση και σοβαρή βλάβη του 
κινητήρα. Για χρήση σε χαμηλό υψόμετρο, 
αναθέστε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
εξωλέμβιων κινητήρων Honda την προ-
σαρμογή του καρμπιρατέρ σύμφωνα με τις 
αρχικές εργοστασιακές προδιαγραφές.



 9. ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Παύση λειτουργίας του κινητήρα

ΚΛΙΠ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 
ΠΑΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΥ-
ΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ

ΕΛΞΗ

ΚΟΡΔΟΝΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΑΥΣΗΣ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

 • Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης:
Αποσυνδέστε το κλιπ διακόπτη παύσης έκτα-
κτης ανάγκης από τον διακόπτη παύσης 
έκτακτης ανάγκης τραβώντας το κορδόνι του 
διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Συνιστάται να σβήνετε τον κινητήρα με το κορ-
δόνι του διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης 
ανά διαστήματα, προκειμένου να είστε βέβαιοι 
ότι ο διακόπτης λειτουργεί σωστά.

ΑΡΓΑ

ΑΡΓΑ

ΓΚΡΙΠ ΓΚΑΖΙΟΥ

ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΚΡΑΤΕΙ

•     Σε κανονική χρήση:
1. Στρέψτε το γκριπ γκαζιού στη θέση ΑΡΓΑ 

και μετακινήστε τον μοχλό επιλογής ταχυ-
τήτων στη θέση ΚΡΑΤΕΙ.



ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ

ΠΑΥΣΗ

2. Πατήστε τον διακόπτη παύσης έκτακτης 
ανάγκης μία φορά για να σβήσετε τον 
κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μετά την πλεύση με πλήρες γκάζι, αφήστε 
για λίγα λεπτά τον κινητήρα να κρυώσει σε 
λειτουργία στο ρελαντί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση που ο κινητήρας δεν σταματήσει 
όταν πατήσετε τον διακόπτη παύσης έκτακτης 
ανάγκης, τραβήξετε το κορδόνι του διακόπτη 
παύσης έκτακτης ανάγκης. Εάν ο κινητήρας 
συνεχίσει να λειτουργεί, τραβήξτε το τσοκ για 
να σβήσετε τον κινητήρα.

3.   Αφαιρέστε το κορδόνι του διακόπτη έκτα-
κτης ανάγκης και φυλάξτε το.

4.  Εάν χρησιμοποιείτε το εσωτερικό ρεζερβουάρ 
καυσίμου, στρέψτε τον μοχλό της βαλβίδας 
καυσίμου στη θέση OFF (BF4A) ή στη θέση 
φορητού δοχείου καυσίμου (BF5D και BF6A) 
(βλ. σελίδα 15) και κλείστε τον εξαερισμό του 
εσωτερικού ρεζερβουάρ καυσίμου στρέφοντας 
το κουμπί εξαερισμού δεξιόστροφα μέχρι το 
τέρμα (βλ. σελίδα 23). Σε περίπτωση αποθή-
κευσης, ρύθμισης της κλίσης ή μεταφοράς του 
εξωλέμβιου κινητήρα.

Σε περίπτωση αποθήκευσης, ρύθμισης της 
κλίσης ή μεταφοράς του εξωλέμβιου κινητήρα 
και εφόσον χρησιμοποιείτε φορητό δοχείο καυ-
σίμου, κλείστε τον εξαερισμό του εσωτερικού 
ρεζερβουάρ και του φορητού δοχείου καυσίμου 
στρέφοντας το κουμπί εξαερισμού δεξιόστροφα 
μέχρι το τέρμα (βλ. σελίδα 22, 23), αποσυνδέστε 

τον σωλήνα καυσίμου και τοποθετήστε την 
τάπα στο στόμιο εισροής καυσίμου.

5.  Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης της 
μπαταρίας (τύπος με σύστημα φόρτισης) 
(βλ. σελίδα 26).



10. ΜΕΤΑΦΟΡΑ
 Πριν τη μεταφορά του εξωλέμβιου κινητήρα:
Εάν χρησιμοποιείτε το εσωτερικό ρεζερβουάρ 
καυσίμου, στρέψτε τον μοχλό της βαλβίδας 
καυσίμου στη θέση OFF (BF4A) ή στη θέση 
φορητού δοχείου καυσίμου (BF5D και BF6A) 
(βλ. σελίδα 15) και κλείστε τον εξαερισμό του 
εσωτερικού ρεζερβουάρ καυσίμου στρέφο-
ντας το κουμπί εξαερισμού δεξιόστροφα μέχρι 
το τέρμα (βλ. σελίδα 23). Εάν χρησιμοποι-
είτε φορητό δοχείο καυσίμου, κλείστε τον 
εξαερισμό του εσωτερικού ρεζερβουάρ και 
του φορητού δοχείου καυσίμου στρέφοντας 
το κουμπί εξαερισμού δεξιόστροφα μέχρι το 
τέρμα (βλ. σελίδα 22, 23), αποσυνδέστε τον 
σωλήνα καυσίμου ακολουθώντας την παρα-
κάτω διαδικασία και τοποθετήστε την τάπα 
στο στόμιο εισροής καυσίμου.

Βεβαιωθείτε ότι η τάπα είναι καλά τοποθετη-
μένη στο στόμιο εισροής καυσίμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Κλείστε τον εξαερισμό του εσωτερικού 
ρεζερβουάρ καυσίμου στρέφοντας το κουμπί 
εξαερισμού δεξιόστροφα μέχρι το τέρμα. Σε 
περίπτωση αποθήκευσης, ρύθμισης της κλί-
σης ή μεταφοράς του εξωλέμβιου κινητήρα.

Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτο υλικό και 
οι αναθυμιάσεις της μπορεί να αναφλεγούν 
προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
•  Φροντίστε να μη χυθεί καύσιμο.
     Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης των υπο-

λειμμάτων ή των αναθυμιάσεων καυσί-
μου. Σε περίπτωση που χυθεί καύσιμο, 
βεβαιωθείτε ότι το σημείο αυτό έχει 
στεγνώσει, πριν την αποθήκευση ή τη 
μεταφορά του κινητήρα.

•   Μην καπνίζετε και φροντίστε να μην υπάρ-
χουν φλόγες ή σπίθες σε μέρη όπου γίνεται 
αποστράγγιση ή αποθήκευση καυσίμων.

Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 
χαμηλή, προκειμένου να αποφευχθεί ο σχη-
ματισμός πάγου στο εσωτερικό της αντλίας 
νερού, ανασηκώστε τον εξωλέμβιο κινη-
τήρα ώστε να βγει από το νερό, αφαιρέστε 
το κλιπ του διακόπτη παύσης έκτακτης 
ανάγκης και τραβήξτε τη λαβή της μίζας 
αρκετές φορές για να βγει το νερό.

Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης της 
μπαταρίας (τύπος με σύστημα φόρτισης) (βλ. 
σελίδα 26).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αφαίρεση σωλήνα καυσίμου (προαιρετικός 
εξοπλισμός κινητήρων BF5D και BF6A)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΚΛΙΠ
1.    Ενώ πιέζετε το κλιπ του συνδέσμου του 

σωλήνα καυσίμου, τραβήξτε τον και απο-
συνδέστε τον από τον εξωλέμβιο κινητή-
ρα και τοποθετήστε την τάπα στο στόμιο 
εισροής καυσίμου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

2.   Ενώ τραβάτε το κάλυμμα του συνδέσμου 
του σωλήνα καυσίμου, τραβήξτε τον 
σύνδεσμο του σωλήνα καυσίμου για να 
τον αποσυνδέσετε από το φορητό δοχείο 
καυσίμου.



ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Μεταφορά ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 ΟΧΙ!

Για τη μεταφορά του εξωλέμβιου κινητήρα 
απαιτούνται περισσότερα από δύο άτομα. 
Για να μεταφέρετε τον εξωλέμβιο κινητήρα, 
κρατήστε τον από τη λαβή μεταφοράς ή από 
τη λαβή μεταφοράς και από το κάτω κάλυμμα 
του κινητήρα, όπως φαίνεται στην εικόνα. Μη 
μεταφέρετε τον κινητήρα κρατώντας τον από 
το κάλυμμα κινητήρα.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Κλείστε τον εξαερισμό του εσωτερικού ρεζερ-
βουάρ καυσίμου στρέφοντας το κουμπί εξαερι-
σμού δεξιόστροφα μέχρι το τέρμα ή αποστραγ-
γίστε τη βενζίνη. Σε περίπτωση μεταφοράς του 
εξωλέμβιου κινητήρα.

Μη μεταφέρετε τον εξωλέμβιο κινητήρα 
κρατώντας τον από το κάλυμμα κινητήρα. 
Το κάλυμμα κινητήρα μπορεί να απασφαλι-
στεί και ο εξωλέμβιος κινητήρας να πέσει με 
αποτέλεσμα την πρόκληση τραυματισμού 
και ζημιάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Προς αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στον 
εξωλέμβιο κινητήρα, ποτέ μην τον χρησι-
μοποιείτε ως λαβή για να ανυψώσετε ή να 
μετακινήσετε το σκάφος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Μεταφέρετε τον εξωλέμβιο κινητήρα, σε κατα-
κόρυφη ή σε οριζόντια θέση, με τη λαγουδέρα 
ανυψωμένη.

ΠΡΥΜΝΑΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ

ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

1.  Συνδέστε τα πρυμναία υποστηρίγματα σε 
μια βάση κινητήρα και στερεώστε τον εξω-
λέμβιο κινητήρα στα υποστηρίγματα.

Κατακόρυφη μεταφορά

2. Μετακινήστε τον μοχλό επιλογής ταχυτή-
των στη θέση ΑΝΑΠΟΔΑ και ασφαλίστε 
τον μοχλό ρύθμισης κλίσης.

3. Μεταφέρετε τον εξωλέμβιο κινητήρα με τη 
λαγουδέρα ανυψωμένη.



ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Οριζόντια μεταφορά

ΛΑΘΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

Ακουμπήστε τον εξωλέμβιο κινητήρα στα προ-
στατευτικά του περιβλήματος. (με την πλευρά 
της λαγουδέρας του εξωλέμβιου κινητήρα προς 
τα πάνω)

Να ακουμπάτε πάντα τον εξωλέμβιο κινητήρα 
πάνω σε προστατευτικό και να φροντίζετε να τον 
προφυλάσσετε από τυχόν κρούσεις και ζημιές.

Τοποθετείτε τον εξωλέμβιο κινητήρα έτσι 
ώστε η πλευρά του κινητήρα να βρίσκεται 
υψηλότερα από την πλευρά της προπέλας. 
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί διαρροή 
λαδιού κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οποιαδήποτε άλλη θέση μεταφοράς ή απο-
θήκευσης ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή 
διαρροή λαδιού.



ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ρυμούλκηση

ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ

ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΤΡΙΒΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Κατά τη ρυμούλκηση ή τη μεταφορά του 
σκάφους με τον εξωλέμβιο κινητήρα τοποθε-
τημένο, να αποσυνδέετε πάντα τον σωλήνα 
καυσίμου από το φορητό δοχείο καυσίμου, 
να τοποθετείτε την τάπα στο στόμιο εισροής 
καυσίμου και να σφίγγετε καλά το μπουλόνι 
τριβής του συστήματος διεύθυνσης.

Μη ρυμουλκείτε ή μεταφέρετε το σκάφος, 
όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε κεκλιμένη 
θέση. Μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά 
στο σκάφος ή στον κινητήρα, εάν ο κινητή-
ρας πέσει.

Το σκάφος θα πρέπει να ρυμουλκείται με τον 
εξωλέμβιο κινητήρα σε κανονική θέση λει-
τουργίας. Εάν, σε αυτήν τη θέση, δεν υπάρχει 
αρκετή απόσταση από το οδόστρωμα, ρυμουλ-
κήστε το σκάφος με τον εξωλέμβιο κινητήρα 
υπό κλίση, χρησιμοποιώντας μια διάταξη υπο-
στήριξης του κινητήρα, όπως μια προστατευτι-
κή δοκό στήριξης του ποδιού, ή αφαιρέστε τον 
εξωλέμβιο κινητήρα από το σκάφος. Ο μοχλός 
ρύθμισης κλίσης δεν πρέπει ποτέ να βρίσκεται 
σε κεκλιμένη θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Κλείστε τον εξαερισμό του εσωτερικού ρεζερ-
βουάρ καυσίμου στρέφοντας το κουμπί εξαερι-
σμού δεξιόστροφα μέχρι το τέρμα ή αποστραγ-
γίστε τη βενζίνη. Σε περίπτωση μεταφοράς του 
εξωλέμβιου κινητήρα.



11. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ
 Μετά από κάθε χρήση σε θαλάσσια ή ακάθαρτα 
ύδατα, καθαρίζετε και ξεπλένετε πολύ καλά τον 
εξωλέμβιο κινητήρα με καθαρό νερό.

 • Για λόγους ασφαλείας, πρέπει να αφαι-
ρείτε την προπέλα.

• Βεβαιωθείτε ότι ο εξωλέμβιος κινητή-
ρας είναι γερά προσαρτημένος ενώ θα 
πρέπει να επιβλέπετε πάντα τον κινητή-
ρα κατά τη λειτουργία του.

• Μην επιτρέπετε σε παιδιά και κατοικί-
δια να πλησιάζουν τον χώρο κινητήρα 
και απομακρυνθείτε από κινούμενα 
μέρη, κατά την διαδικασία αυτή.

Η λειτουργία του κινητήρα χωρίς νερό 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον 
κινητήρα λόγω υπερθέρμανσης. Βεβαιωθεί-
τε ότι εκρέει νερό από την οπή ελέγχου νε-
ρού ψύξης, ενώ ο κινητήρας λειτουργεί. Σε 
αντίθετη περίπτωση, σβήστε τον κινητήρα 
και εντοπίστε την αιτία του προβλήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Με σύνδεσμο εύκαμπτου σωλήνα νερού (προ-
αιρετικός εξοπλισμός)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 
ΝΕΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΚΑ-
ΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 
ΝΕΡΟΥ 

ΣΩΛΗΝΑ

1. Κατεβάστε τον εξωλέμβιο κινητήρα.
2. Ξεπλύνετε το εξωτερικό του εξωλέμβιου 

κινητήρα με καθαρό, γλυκό νερό.
3. Αφαιρέστε την τάπα έκπλυσης.
4. Ξεπλύνετε το σύστημα ψύξης χρησιμοποι-

ώντας τον σύνδεσμο εύκαμπτου σωλήνα 
νερού.
α.   Συνδέστε έναν ελαστικό σωλήνα με 

παροχή από βρύση γλυκού νερού στον 
σύνδεσμο εύκαμπτου σωλήνα νερού.

β.  Αφαιρέστε την προπέλα (βλ. σελίδα 89).
γ.  Ανοίξτε την παροχή γλυκού νερού προς 

τον εύκαμπτο σωλήνα.

ΚΡΑΤΕΙ

ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΙΛΟ-
ΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΚΡΑΤΕΙ

δ.    Εκκινήστε τον κινητήρα και αφήστε 
τον να λειτουργήσει σε κράτει για 10 
λεπτά τουλάχιστον για να καθαριστεί το 
εσωτερικό του κινητήρα.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ
5. Μετά το πλύσιμο, σβήστε τον κινητήρα. 
          Εάν χρησιμοποιείτε το εσωτερικό ρε-

ζερβουάρ καυσίμου, στρέψτε τον μοχλό 
της βαλβίδας καυσίμου στη θέση OFF 
(BF4A) ή στη θέση φορητού δοχείου 
καυσίμου (BF5D και BF6A) (βλ. σελίδα 
15) και κλείστε τον εξαερισμό του εσωτε-
ρικού ρεζερβουάρ καυσίμου στρέφοντας 
το κουμπί εξαερισμού δεξιόστροφα μέχρι 
το τέρμα (βλ. σελίδα 23). Εάν χρησιμο-
ποιείτε φορητό δοχείο καυσίμου, κλείστε 
τον εξαερισμό του εσωτερικού ρεζερβου-
άρ και του φορητού δοχείου καυσίμου 
στρέφοντας το κουμπί εξαερισμού δεξι-
όστροφα μέχρι το τέρμα (βλ. σελίδα 22, 
23), αποσυνδέστε τον σωλήνα καυσίμου 
και τοποθετήστε την τάπα στο στόμιο 
εισροής καυσίμου.

6. Αφαιρέστε τον σύνδεσμο του εύκαμπτου 
σωλήνα και τοποθετήστε ξανά την τάπα 
έκπλυσης και την προπέλα (βλ. σελίδα 89).

7. Ανασηκώστε τον εξωλέμβιο κινητήρα και 
μετακινήστε τον μοχλό ρύθμισης κλίσης 
στη θέση ΑΣΦΑΛΙΣΗ.

  Χωρίς σύνδεσμο εύκαμπτου σωλήνα νερού

ΠΕΛΜΑ ΠΟΔΙΟΥ

Όταν δεν χρησιμοποιείται ο σύνδεσμος του 
εύκαμπτου σωλήνα νερού, τοποθετήστε τον 
εξωλέμβιο κινητήρα σε κατάλληλο δοχείο με 
γλυκό νερό.
1.   Κατεβάστε τον εξωλέμβιο κινητήρα.
2. Ξεπλύνετε το εξωτερικό του εξωλέμβιου 

κινητήρα με καθαρό, γλυκό νερό.
3. Αφαιρέστε την προπέλα (βλ. σελίδα 89).
4. Τοποθετήστε τον εξωλέμβιο κινητήρα σε 

ένα κατάλληλο δοχείο με νερό. Η στάθμη 
του νερού πρέπει να είναι τουλάχιστον 
100 mm πάνω από το πέλμα του ποδιού.

5.     Εκκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να 
λειτουργήσει αργά για 5 λεπτά τουλάχιστον.

6.   Μετά το πλύσιμο, σβήστε τον κινητήρα. 
Εάν χρησιμοποιείτε το εσωτερικό ρεζερ-
βουάρ καυσίμου, στρέψτε τον μοχλό της 
βαλβίδας καυσίμου στη θέση OFF (BF4A) 
ή στη θέση φορητού δοχείου καυσίμου 
(BF5D και BF6A) (βλ. σελίδα 15) και 
κλείστε τον εξαερισμό του εσωτερικού 
ρεζερβουάρ καυσίμου στρέφοντας το 
κουμπί εξαερισμού δεξιόστροφα μέχρι το 
τέρμα (βλ. σελίδα 23). Εάν χρησιμοποιεί-
τε φορητό δοχείο καυσίμου, κλείστε τον 
εξαερισμό του εσωτερικού ρεζερβουάρ και 
του φορητού δοχείου καυσίμου στρέφοντας 
το κουμπί εξαερισμού δεξιόστροφα μέχρι 
το τέρμα (βλ. σελίδα 22, 23), αποσυνδέστε 
τον σωλήνα καυσίμου και τοποθετήστε την 
τάπα στο στόμιο εισροής καυσίμου.

7.   Απομακρύνετε το δοχείο νερού και τοπο-
θετήστε ξανά την προπέλα (βλ. σελίδα 89).

8.   Ανασηκώστε τον εξωλέμβιο κινητήρα και 
μετακινήστε τον μοχλό ρύθμισης κλίσης 
στη θέση ΑΣΦΑΛΙΣΗ.



12. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η περιοδική συντήρηση και ρύθμιση είναι 
απαραίτητες προκειμένου να διατηρηθεί ο 
κινητήρας σε άριστη κατάσταση λειτουργίας. 
Εκτελέστε τη συντήρηση και τον έλεγχο σύμ-
φωνα με το ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗΣ.

Διακόψτε τη λειτουργία του κινητήρα πριν 
εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρη-
σης. Εάν ο κινητήρας πρέπει να βρίσκεται σε 
λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερίζεται 
καλά. Ποτέ μην αφήνετε τον κινητήρα να λει-
τουργεί σε κλειστό ή περιορισμένο χώρο.
Τα καυσαέρια περιέχουν δηλητηριώδες 
μονοξείδιο του άνθρακα. Η έκθεση σε αυτά 
μπορεί να προκαλέσει απώλεια αισθήσεων 
και ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο.
Πριν θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία, 
βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει ξανά το 
κάλυμμα κινητήρα, εάν το είχατε αφαιρέ-
σει. Ασφαλίστε το κάλυμμα τραβώντας τον 
μοχλό ασφάλισης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Εάν ο κινητήρας πρέπει να βρίσκεται σε 
λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει νερό 
τουλάχιστον 100 mm πάνω από το πέλμα 
του ποδιού. Διαφορετικά, η αντλία νερού 
μπορεί να μην τροφοδοτείται με επαρκή 
ποσότητα νερού ψύξης, με αποτέλεσμα 
την υπερθέρμανση του κινητήρα.

• Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια εξαρτήματα 
HONDA ή αντίστοιχης ποιότητας για ερ-
γασίες συντήρησης ή επισκευής. Η χρήση 
ανταλλακτικών που δεν είναι αντίστοιχης 
ποιότητας μπορεί να οδηγήσει σε πρόκλη-
ση βλάβης στον κινητήρα.

• Για την αποτελεσματική συντήρηση του 
συστήματος ψύξης, ξεπλένετε τον εξωλέμ-
βιο κινητήρα με γλυκό νερό μετά από κάθε 
χρήση σε θαλάσσια ή ακάθαρτα ύδατα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εργαλειοθήκη και Ανταλλακτικά

Τα ακόλουθα εργαλεία και εξαρτήματα παρέ-
χονται με τον εξωλέμβιο κινητήρα για εργα-
σίες συντήρησης, ρύθμισης και επισκευές σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι ανταλλακτικοί πείροι ασφαλείας και οι 
κοπίλιες βρίσκονται μέσα στον χώρο του 
κινητήρα, επάνω από το κάτω κάλυμμα του 
κινητήρα.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΛΕΙΔΙ 10 x 12 mm

ΙΣΙΟ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΛΑΒΗ

ΚΛΙΠ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΑΥΣΗΣ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΚΟΡΔΟΝΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΠΕΝΣΑ

ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

Ανταλλακτικά

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ 
ΠΕΙΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΟΠΙΛΙΑ



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (3) Εκτελείται σε κάθε υποδεικνυόμενο μήνα ή 
διάστημα ωρών λειτουργίας, όποιο συμπληρωθεί πρώτο. Σε κάθε χρήση Μετά τη χρήση Πρώτος μήνας ή

20 ώρες
Κάθε 6 μήνες ή
100 ώρες

Κάθε χρόνο ή
200 ώρες Ανατρέξτε στη σελίδα

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Λάδι κινητήρα Έλεγχος στάθμης o 34

Αλλαγή o o 76

Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων Αλλαγή o o 78

Κορδόνι μίζας Έλεγχος o 79

Σύνδεση καρμπιρατέρ Έλεγχος-ρύθμιση o (2) o (2) -

Διάκενο βαλβίδων Έλεγχος-ρύθμιση o (2) o (2) -

Μπουζί Έλεγχος-ρύθμιση o 80

Αντικατάσταση o 80

Προπέλα και κοπίλια Έλεγχος o 40

Ανόδιο Έλεγχος o (8) 40

Στροφές ρελαντί Έλεγχος-ρύθμιση o (2) o (2) -

Λίπανση Γρασάρισμα o (1) o (1) 84

Ρεζερβουάρ καυσίμου και φίλτρο (εσωτερικό 
ρεζερβουάρ) Καθαρισμός o (2) -

Δοχείο καυσίμου και φίλτρο (φορητό δοχείο) Καθαρισμός o 87

Θερμοστάτης Έλεγχος o (2) -

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
(1)  Η λίπανση πρέπει να πραγματοποιείται συχνότερα, όταν ο κινητήρας χρησιμοποιείται σε θαλασσινό νερό.
(2) Η συντήρηση αυτών των στοιχείων θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο σκαφών Honda, εκτός εάν διαθέτετε τα 

κατάλληλα εργαλεία και άριστη μηχανολογική κατάρτιση. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Συνεργείου Honda σχετικά με τις διαδικασίες συντήρησης.
(3)  Για επαγγελματική εμπορική χρήση, καταγράψτε τις ώρες λειτουργίας για να καθορίσετε τα κατάλληλα διαστήματα συντήρησης.
(8) Όταν υπάρχει κατανάλωση κατά το 1/3 ή περισσότερο, αλλάξτε.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (3) Εκτελείται σε κάθε υποδεικνυό-
μενο μήνα ή διάστημα ωρών λειτουργίας, όποιο
συμπληρωθεί πρώτο. Σε κάθε χρήση Μετά τη χρήση Πρώτος μήνας ή

20 ώρες
Κάθε 6 μήνες ή

100 ώρες
Κάθε χρόνο ή

200 ώρες
Ανατρέξτε στη 

σελίδα

ΣΤΟΙΧΕΙΟ \

Φίλτρο καυσίμου Έλεγχος o 85

Αντικατάσταση o 85

Σωλήνας καυσίμου Έλεγχος o (5) 40, 43

Αντικατάσταση Κάθε 2 χρόνια (εάν χρειάζεται) (2) (6) -

Μπουλόνια και παξιμάδια Έλεγχος-σύσφιξη o (2) o (2) -

Σωλήνας εξαεριστήρα Έλεγχος o (2) -

Δίοδοι ψυκτικού νερού Καθαρισμός o (4) 70, 71

Αντλία νερού Έλεγχος o (2) -

Διακόπτης παύσης έκτακτης ανάγκης Έλεγχος o 18, 19

Διαρροή λαδιού κινητήρα Έλεγχος o -

Κάθε λειτουργικό εξάρτημα Έλεγχος o -

Κατάσταση κινητήρα (7) Έλεγχος o -

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
(2) Η συντήρηση αυτών των στοιχείων θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο σκαφών Honda, εκτός εάν διαθέτετε τα κατάλ-

ληλα εργαλεία και άριστη μηχανολογική κατάρτιση. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Συνεργείου Honda σχετικά με τις διαδικασίες συντήρησης.
(3)  Για επαγγελματική εμπορική χρήση, καταγράψτε τις ώρες λειτουργίας για να καθορίσετε τα κατάλληλα διαστήματα συντήρησης.
(4)  Όταν ο κινητήρας χρησιμοποιείται σε θαλάσσια, θολά ή λασπωμένα ύδατα, θα πρέπει να ξεπλένεται με καθαρό νερό μετά από κάθε χρήση.
(5) Ελέγξτε τον σωλήνα καυσίμου για τυχόν διαρροές, ρωγμές ή ζημιές. Εάν έχει κάποια διαρροή, ρωγμή ή ζημιά, ζητήστε από το συνεργείο σας να τον 

αντικαταστήσει πριν χρησιμοποιήσετε τον εξωλέμβιο κινητήρα.
(6)  Ελέγξτε τον σωλήνα καυσίμου για τυχόν διαρροές, ρωγμές ή ζημιές. Αντικαταστήστε τον σωλήνα καυσίμου αν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής, ρωγ-
μών ή ζημιάς.
(7)  Κατά την εκκίνηση, ελέγξτε για μη φυσιολογικό θόρυβο από τον κινητήρα και ότι το νερό ψύξης ρέει ελεύθερα από την οπή ελέγχου.
  



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Αλλαγή λαδιού κινητήρα
Ανεπαρκής ποσότητα λαδιού κινητήρα ή ρυ-
πασμένο λάδι επηρεάζει αρνητικά τη διάρκεια 
ζωής των ολισθαινόντων ή κινούμενων μερών.

Πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό 
μετά την επαφή με το χρησιμοποιημένο λάδι.

 Διάστημα αλλαγής λαδιού:
20 ώρες λειτουργίας μετά την ημερομηνία αγο-
ράς ή μετά τον πρώτο μήνα όσον αφορά στην 
αρχική αντικατάσταση,·έπειτα κάθε 100 ώρες 
λειτουργίας ή κάθε 6 μήνες.
 
Χωρητικότητα λαδιού:
0,55 L

 Συνιστώμενο λάδι:
Λάδι κινητήρα SAE 10W-30 ή αντίστοιχο, API 
Κατάταξη Συντήρησης SG, SH ή SJ.

<Αλλαγή λαδιού κινητήρα>

ΤΑΠΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ / ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

Αποστραγγίστε το λάδι ενώ ο κινητήρας είναι 
ακόμα ζεστός για να εξασφαλίσετε γρήγορη 
και πλήρη αποστράγγιση.

1.   Τοποθετήστε τον εξωλέμβιο κινητήρα 
κατακόρυφα και αφαιρέστε το κάλυμμα 
κινητήρα (βλ. σελίδα 33). Αφαιρέστε την 
τάπα πλήρωσης/δείκτη στάθμης λαδιού.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

2.    Αφαιρέστε τη βίδα αποστράγγισης και τη 
στεγανοποιητική ροδέλα και αποστραγ-
γίστε το λάδι του κινητήρα. Τοποθετήστε 
μία νέα στεγανοποιητική ροδέλα και βίδα 
αποστράγγισης και σφίξτε την καλά.

ΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 
ΛΑΔΙΟΥ:
33 N-m

3.   Συμπληρώστε με συνιστώμενο λάδι μέχρι 
το σημάδι ανώτατου ορίου στη ράβδο. 
Εισαγάγετε τη ράβδο βιδώνοντάς την και, 
έπειτα, βγάλτε την και ελέγξτε τη στάθμη 
λαδιού που εμφανίζεται πάνω στη ράβδο.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΤΑΘΜΗ 0,55 L

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 
ΛΑΔΙΟΥ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΣΤΑΘΜΗ 0,45 L

4. Τοποθετήστε ξανά την τάπα του στομίου 
πλήρωσης λαδιού και σφίξτε την καλά.

5. Τοποθετήστε το κάλυμμα του κινητήρα 
και στερεώστε το καλά, πιέζοντας προς 
τα κάτω το μάνδαλο του καλύμματος του 
κινητήρα (βλ. σελίδα 33).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Παρακαλούμε, απορρίψτε το μεταχειρισμένο 
λάδι του εξωλέμβιου κινητήρα με τρόπο συμβα-
τό με τις περιβαλλοντικές διατάξεις. Συνιστάται 
η διάθεσή του σε σφραγισμένο δοχείο στην 
τοπική υπηρεσία ανακύκλωσης. Μην το πετάτε 
στα σκουπίδια και μην το χύνετε στο έδαφος.  



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Αλλαγή λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων

Διάστημα αλλαγής λαδιού:
20 ώρες ή τον πρώτο μήνα μετά την πρώτη 
χρήση όσον αφορά την αρχική αλλαγή και, 
έπειτα, κάθε 6 μήνες ή 100 ώρες λειτουργίας.

Χωρητικότητα λαδιού:
0.10 L

Συνιστώμενο λάδι:
Λάδι υποειδούς κιβωτίου ταχυτήτων SAE # 
90 ή αντίστοιχο, API Κατάταξη Συντήρησης 
(GL-4)

Αλλάζετε το λάδι του κιβωτίου ταχυτήτων με 
τον εξωλέμβιο κινητήρα σβηστό και σε κατα-
κόρυφη θέση.

1. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω 
από την οπή αποστράγγισης λαδιού για 
να συλλέξετε το χρησιμοποιημένο λάδι 
και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την τάπα 
στάθμης λαδιού, την τάπα αποστράγγισης 
λαδιού και τις ροδέλες.

ΤΑΠΑ ΣΤΑΘΜΗΣ

ΤΑΠΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΦΙΑΛΗ ΛΑΔΙΟΥ 
ΚΙΒΩΤΙΟΥ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

2. Αφήστε το χρησιμοποιημένο λάδι να απο-
στραγγιστεί πλήρως και μετά τοποθετήστε 
έναν προσαρμογέα αντλίας λαδιού στην οπή 
αποστράγγισης λαδιού. Εάν, αφού αφαι-
ρέσετε την τάπα, ρέει νερό ή αλλοιωμένο 
(γαλακτώδες) λάδι από την οπή αποστράγγι-
σης, φροντίστε ο εξωλέμβιος κινητήρας να 
ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
θαλάσσιων σκαφών Honda.

3. Προσθέστε λάδι μέσω της οπής αποστράγγισης 
λαδιού μέχρι να αρχίσει να ρέει από την οπή 
στάθμης λαδιού και, στη συνέχεια, τοποθετή-
στε την τάπα στάθμης λαδιού, την τάπα απο-
στράγγισης λαδιού και καινούργιες ροδέλες.

ΡΟΠΗ ΤΑΠΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ:
3,5 N-m

Προσέξτε να μη χαθούν πάνω από 30 cm3 
κατά την επανατοποθέτηση της τάπας απο-
στράγγισης.

ΡΟΠΗ ΤΑΠΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ:
3,5 N-m



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Έλεγχος κορδονιού μίζας

ΚΟΡΔΟΝΙ

Ελέγχετε το κορδόνι κάθε 6 μήνες ή μετά από 
κάθε 100 ώρες λειτουργίας. Αντικαταστήστε 
το κορδόνι εάν έχει φθαρεί (ξεφτίσει).



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Συντήρηση μπουζί
Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του 
κινητήρα, το μπουζί θα πρέπει να διαθέτει το 
κατάλληλο διάκενο και να είναι καθαρό από 
αποθέσεις.

Το μπουζί θερμαίνεται υπερβολικά κατά 
τη λειτουργία και παραμένει ζεστό για λίγο 
αφού ο κινητήρας σβήσει.

 Διάστημα ελέγχου-ρύθμισης:
Κάθε 100 ώρες λειτουργίας ή 6 μήνες.

Χρονικό διάστημα αντικατάστασης:
Κάθε 200 ώρες λειτουργίας ή κάθε χρόνο

Συνιστώμενο μπουζί:
BKR6E-E (NGK)

Χρησιμοποιείτε μόνο τους συνιστώμενους 
τύπους μπουζί ή αντίστοιχους. Μπουζί με 
ακατάλληλο εύρος θερμότητας μπορεί να 
προκαλέσουν ζημιά στον κινητήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ

ΠΙΠΑ ΜΠΟΥΖΙ

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του κινητήρα (βλ. 
σελίδα 33).

2. Αφαιρέστε την τάπα του μπουζί.
3. Χρησιμοποιήστε το κλειδί και το κατσαβίδι 

για να αφαιρέσετε το μπουζί.

Νέο μπουζί Μπουζί που χρειάζεται 
αντικατάσταση

4. Ελέγξτε το μπουζί.
(1) Εάν το ηλεκτρόδιο έχει υποστεί ση-

μαντική διάβρωση ή έχει ρυπανθεί με 
άνθρακα, καθαρίστε το με συρμάτινη 
βούρτσα.

(2) Αντικαταστήστε το μπουζί αν το κε-
ντρικό ηλεκτρόδιο είναι φθαρμένο. Το 
μπουζί μπορεί να φθαρεί με διάφορους 
τρόπους. Αντικαταστήστε το μπουζί εάν 
η ροδέλα στεγανοποίησης παρουσιάζει 
σημάδια φθοράς ή εάν ο μονωτήρας έχει 
ραγίσει ή σπάσει.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΛΑΪΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ

0,6 - 0,7 mm

ΡΟΔΕΛΑ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΟΝΩΤΗΡΑΣ

 5.    Μετρήστε το διάκενο του μπουζί με ένα 
φίλερ. Το διάκενο θα πρέπει να κυμαί-
νεται μεταξύ 0,6 mm - 0,7 mm (0,024 
- 0,028 in). Διορθώστε το διάκενο, εάν 
απαιτείται, λυγίζοντας προσεκτικά το 
πλευρικό ηλεκτρόδιο.

6. Βεβαιωθείτε ότι η ροδέλα του μπουζί 
είναι σε καλή κατάσταση και βιδώστε το 
μπουζί με το χέρι για να αποφύγετε τυχόν 
ζημιά στο σπείρωμα.

7. Αφού τοποθετήσετε το μπουζί, σφίξτε το 
χρησιμοποιώντας ένα μπουζόκλειδο για 
να συμπιεστεί η ροδέλα.

 ΡΟΠΗ ΜΠΟΥΖΙ:
18 N-m

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν τοποθετείτε καινούργιο μπουζί, σφίξτε το 
κατά 1/2 στροφή μετά την τοποθέτηση για να 
συμπιεστεί η ροδέλα. Εάν επανατοποθετείτε 
ένα μεταχειρισμένο μπουζί, σφίξτε το κατά 
1/8 - 1/4 στροφή μετά την τοποθέτηση για να 
συμπιεστεί η ροδέλα.

Φροντίστε να σφίξετε καλά το μπουζί. Εάν 
δεν σφίξετε καλά το μπουζί, αυτό μπορεί να 
υπερθερμανθεί και να προκαλέσει βλάβη 
στον κινητήρα.
8.  Τοποθετήστε ξανά την πίπα του μπουζί.
9. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα κινητήρα.
  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Συντήρηση μπαταρίας 

Ο χειρισμός της μπαταρίας διαφέρει ανάλο-
γα με τον τύπο της μπαταρίας και οι οδηγίες 
που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να μην 
ισχύουν για την μπαταρία του εξωλέμβιου 
κινητήρα σας. Ανατρέξτε στις οδηγίες του 
κατασκευαστή της μπαταρίας.

Ελέγξτε αν τα καλώδια της μπαταρίας είναι 
καλά συνδεδεμένα.
Αν οι ακροδέκτες της μπαταρίας έχουν ακα-
θαρσίες ή έχουν υποστεί διάβρωση, αφαιρέστε 
την μπαταρία και καθαρίστε τους.

Διάστημα ελέγχου μπαταρίας:
Πριν από κάθε χρήση.

Οι μπαταρίες παράγουν εκρηκτικά αέρια: Σε 
περίπτωση ανάφλεξης, η έκρηξη μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή τύφλωση. 
Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, βεβαιωθείτε 
ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•    ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Ο ηλεκτρολύ-
της της μπαταρίας περιέχει θειικό οξύ. 
Η επαφή με τα μάτια ή το δέρμα, ακόμα 
και μέσα από τα ρούχα, μπορεί να προ-
καλέσει σοβαρά εγκαύματα. Πρέπει να 
χρησιμοποιείτε προστατευτικό κάλυμμα 
για το πρόσωπο και να φοράτε προστα-
τευτικό ρουχισμό.

•   Φροντίστε να μην υπάρχουν φλόγες ή 
σπίθες και μην καπνίζετε στον χώρο 
αυτό. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Αν ο ηλεκτρολύτης 
έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύ-
νετε καλά με ζεστό νερό για τουλάχιστον 
15 λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

•    ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ: Ο ηλεκτρολύτης είναι 
δηλητήριο. ΑΝΤΙΔΟΤΟ
— Εξωτερικά: Ξεπλύνετε καλά με νερό.
— Εσωτερικά: Πιείτε άφθονο νερό ή 

γάλα. Στη συνέχεια, πιείτε γάλα μα-
γνησίας ή φυτικό έλαιο και καλέστε 
αμέσως γιατρό.

•   ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Έλεγχος τοποθέτησης:
Ελέγξτε αν τα καλώδια είναι καλά συνδε-
δεμένα στους ακροδέκτες της μπαταρίας. 
Σφίξτε τους ακροδέκτες αν είναι χαλαροί.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
<Καθαρισμός μπαταρίας>

ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ (-) 
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ

ΘΕΤΙΚΟΣ (+) 
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΑΚΡΟΔΕ-
ΚΤΗ

ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ

1.   Αποσυνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας 
στον αρνητικό (-) ακροδέκτη και στη συνέ-
χεια στον θετικό (+) ακροδέκτη.

2.   Αφαιρέστε τη μπαταρία και καθαρίστε 
τους ακροδέκτες της και τα καλώδια με 
μεταλλική βούρτσα ή γυαλόχαρτο. Καθα-
ρίστε τη μπαταρία με διάλυμα μαγειρικής 
σόδας και ζεστό νερό, φροντίζοντας να μην 
εισέλθει διάλυμα ή νερό μέσα στα στοιχεία 
της μπαταρίας. Αφήστε τη μπαταρία να 
στεγνώσει εντελώς.

3. Συνδέστε το θετικό (+) καλώδιο της 
μπαταρίας (κόκκινο κάλυμμα ακροδέκτη) 
στον θετικό (+) πόλο και, στη συνέχεια, 
το αρνητικό (-) καλώδιο της μπαταρί-
ας (μαύρο κάλυμμα ακροδέκτη) στον 
αρνητικό (-) πόλο. Σφίξτε τις βίδες και τα 
παξιμάδια καλά. Καλύψτε τους ακροδέ-
κτες της μπαταρίας με γράσο.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο της μπατα-
ρίας, βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέετε πρώτα 
τον αρνητικό (-) ακροδέκτη. Για τη σύνδε-
ση, πρώτα συνδέετε το θετικό (+) ακροδέ-
κτη και μετά τον αρνητικό (-). Μην απο-
συνδέετε ποτέ το καλώδιο της μπαταρίας 
με αντίστροφη σειρά, για να μη δημιουρ-
γηθεί βραχυκύκλωμα όταν ένα εργαλείο 
ακουμπήσει στους ακροδέκτες.

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
  Λίπανση
Καθαρίστε το εξωτερικό του κινητήρα χρησιμοποιώντας ένα πανί 
εμποτισμένο με καθαρό λάδι. Απλώστε αντιδιαβρωτικό γράσο θα-
λάσσης στα ακόλουθα εξαρτήματα:

 Χρονικό διάστημα λίπανσης:
20 ώρες λειτουργίας ή ένας μήνας μετά την ημερομηνία αγοράς όσον 
αφορά στην αρχική λίπανση, έπειτα κάθε 100 ώρες λειτουργίας ή 6 
μήνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Απλώστε αντιδιαβρωτικό λάδι στις περιστρεφόμενες επιφάνειες, στα 
σημεία όπου δεν εισχωρεί το γράσο.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΚΑΖΙΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΣΤΡΟΦΕΑΣ ΛΑΒΗΣ

ΚΕΛΥΦΟΣ 
ΣΤΡΟΦΕΑ

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

ΜΟΧΛΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΛΙΣΗΣ/ 
ΜΟΧΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΑΝΑΠΟΔΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΠΕΛΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΚΛΙΣΗΣ 
(ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΙ 
ΔΕΞΙ ΤΜΗΜΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣ-
ΤΙΚΗΣ ΡΑΒΔΟΥ 
ΓΩΝΙΑΣ ΚΙΝΗ-



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Έλεγχος/αντικατάσταση φίλτρου καυσίμου
Το φίλτρο καυσίμου βρίσκεται μεταξύ της βαλ-
βίδας καυσίμου και της αντλίας καυσίμου.
Το νερό ή το ίζημα που έχει συσσωρευτεί στο 
φίλτρο καυσίμου μπορεί να προκαλέσει απώ-
λεια ισχύος ή δυσκολία κατά την εκκίνηση. 
Ελέγχετε και αντικαθιστάτε τακτικά το φίλτρο 
καυσίμου.

Χρονικό διάστημα ελέγχου:
Κάθε 100 ώρες λειτουργίας ή 6 μήνες.
 
Χρονικό διάστημα αντικατάστασης:
Κάθε 200 ώρες λειτουργίας ή κάθε χρόνο

• Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτο 
υλικό και οι αναθυμιάσεις της μπορεί 
να αναφλεγούν προκαλώντας σοβαρό 
τραυματισμό ή θάνατο. Μην καπνίζετε 
και φροντίστε να μην υπάρχουν φλόγες 
ή σπίθες στον χώρο όπου εκτελούνται οι 
εργασίες.

      ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
• Πάντα να εκτελείτε τις εργασίες σε χώρο 

που αερίζεται καλά.
• Φυλάσσετε σε ασφαλές δοχείο το καύσιμο 

που αποστραγγίζεται από τον εξωλέμβιο 
κινητήρα.

• Φροντίστε να μη χυθεί καύσιμο κατά την 
αντικατάσταση του φίλτρου. Υπάρχει 
κίνδυνος ανάφλεξης των υπολειμμάτων ή 
των αναθυμιάσεων καυσίμου. Εάν χυθεί 
καύσιμο, καθαρίστε την περιοχή καλά 
πριν θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

<Έλεγχος>
1.  Αφαιρέστε το κάλυμμα του κινητήρα (βλ. 

σελίδα 33).
2.  Ελέγξτε το φίλτρο καυσίμου για τυχόν 

συσσώρευση νερού ή φραγή.
3. Τοποθετήστε το κάλυμμα του κινητήρα (βλ. 

σελίδα 33).



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
<Αντικατάσταση>

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Τα βέλη υποδεικνύουν την 
κατεύθυνση της ροής καυ-
σίμου.ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 

ΣΩΛΗΝΑ

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

1. Στρέψτε τον μοχλό της βαλβίδας καυσί-
μου στη θέση OFF (BF4A) ή στη θέση 
φορητού δοχείου καυσίμου (BF5D και 
BF6A) (βλ. σελίδα 15).

2. Κλείστε τον εξαερισμό του εσωτερικού 
ρεζερβουάρ καυσίμου στρέφοντας το 
κουμπί εξαερισμού δεξιόστροφα μέχρι το 
τέρμα (βλ. σελίδα 23).

3. Όταν χρησιμοποιείτε φορητό δοχείο 
καυσίμου, κλείστε τον εξαερισμό του 
εσωτερικού ρεζερβουάρ και του φορητού 
δοχείου καυσίμου στρέφοντας το κουμπί 
εξαερισμού δεξιόστροφα μέχρι το τέρμα 
(βλ. σελίδα 22, 23), αποσυνδέστε τον 
σύνδεσμο του σωλήνα καυσίμου

       από τον εξωλέμβιο κινητήρα και τοποθετή-
στε την τάπα στο στόμιο εισροής καυσίμου 
(βλ. σελίδα 23).

4.  Αφαιρέστε το κάλυμμα του κινητήρα (βλ. 
σελίδα 33) και το φίλτρο καυσίμου. Πριν 
αφαιρέσετε το φίλτρο καυσίμου, τοποθε-
τήστε σφιγκτήρες στους σωλήνες καυσί-
μου, σε κάθε πλευρά του φίλτρου, για να 
αποτραπεί η διαρροή καυσίμου.

5.  Τοποθετήστε το καινούριο φίλτρο καυ-
σίμου έτσι, ώστε η ένδειξη βέλους στο 
φίλτρο καυσίμου να έχει κατεύθυνση προς 
την πλευρά της αντλίας καυσίμου. Η ροή 
καυσίμου παρακωλύεται, εάν το φίλτρο 
τοποθετηθεί αντίστροφα.

6.  Συνδέστε καλά τους σωλήνες καυσίμου 
στο φίλτρο, με τους σφιγκτήρες.

7.  Αφαιρέστε τους σφιγκτήρες που χρησι-
μοποιήσατε για να φράξετε τους σωλήνες 
καυσίμου.

8.  Γεμίστε το φίλτρο με καύσιμο. (όταν 
χρησιμοποιείται το εσωτερικό ρεζερ-
βουάρ καυσίμου) Τραβήξτε τη λαβή της 
μίζας για να γεμίσετε το καρμπιρατέρ με 
βενζίνη (βλ. σελίδα 41) και ελέγξτε για 
τυχόν διαρροές. (όταν χρησιμοποιείται 
το φορητό δοχείο καυσίμου)Συνδέστε 
τον σωλήνα καυσίμου και λειτουργήστε 
τη φούσκα έγχυσης (βλ. σελίδα 42) και 
ελέγξτε για τυχόν διαρροές.

9. Εάν παρατηρηθεί απώλεια ισχύος ή δυ-
σκολία κατά την εκκίνηση εξαιτίας συσ-
σώρευσης υπερβολικού νερού ή ιζήματος 
στο φίλτρο καυσίμου, ελέγξτε το δοχείο 
καυσίμου. Εάν χρειάζεται, καθαρίστε το 
δοχείο καυσίμου.

10.  Τοποθετήστε το κάλυμμα του κινητήρα 
(βλ. σελίδα 33).



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Καθαρισμός ρεζερβουάρ καυσίμου και καθαρισμός φίλτρου ρεζερβουάρ (φορητό δοχείο καυσίμου) (προαιρετικός 
εξοπλισμός κινητήρων BF5D και BF6A)

ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Καθαρίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου και το 
φίλτρο του ρεζερβουάρ κάθε χρόνο ή μετά από 
200 ώρες λειτουργίας.

<Καθαρισμός ρεζερβουάρ καυσίμου>

1. Αποσυνδέστε τον σύνδεσμο του σωλήνα 
καυσίμου από το ρεζερβουάρ καυσίμου.

2. Αδειάστε το δοχείο, προσθέστε μικρή 
ποσότητα βενζίνης και καθαρίστε καλά το 
δοχείο ανακινώντας το. Αποστραγγίστε και 
διαθέστε κατάλληλα τη βενζίνη.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
<Καθαρισμός φίλτρου ρεζερβουάρ> 
ΒΙΔΕΣ 5 mm

ΤΣΙΜΟΥΧΑ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΦΙΛΤΡΟ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
(Σύνδεσμος σωλήνα καυσίμου)

1. Ξεβιδώστε τις τέσσερις βίδες 5 mm με ένα 
ίσιο κατσαβίδι, έπειτα βγάλτε τον σύνδε-
σμο του σωλήνα καυσίμου και το φίλτρο 
από το ρεζερβουάρ καυσίμου.

2. Καθαρίστε το φίλτρο με μη εύφλεκτο 
διαλύτη. Ελέγξτε το φίλτρο του ρεζερ-
βουάρ καυσίμου και την τσιμούχα του 
συνδέσμου. Αντικαταστήστε τα, αν είναι 
απαραίτητο.

3. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο και τον σύν-
δεσμο του σωλήνα στο ρεζερβουάρ καυσί-
μου. Σφίξτε καλά τις τέσσερις βίδες 5 mm.

   

Αντικατάσταση της ασφάλειας (όπου υπάρχει)
Η ασφάλεια βρίσκεται στο καλώδιο φόρτισης της μπαταρίας.

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ

ΚΑΜΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σε περίπτωση που καεί η ασφάλεια, η μπαταρία 
δεν θα φορτίζεται όταν λειτουργεί ο κινητήρας. 
Πριν αντικαταστήσετε την ασφάλεια, ελέγξτε το 
εύρος λειτουργίας των ηλεκτρικών εξαρτημάτων 
και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα.
<Διαδικασία αντικατάστασης της ασφάλειας>
1. Σβήστε τον κινητήρα.
2. Βγάλτε το καπάκι της ασφαλειοθήκης και 

τραβήξτε την καμένη ασφάλεια από το κλιπ 
με το δάκτυλό σας.

3. Πιέστε την εφεδρική ασφάλεια μέσα στο 
κλιπ.

<Καθορισμένη ασφάλεια> 15 A

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ασφάλεια διαφορετι-
κού ονομαστικού ρεύματος από το προβλεπό-
μενο. Ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή βλάβη 
στο ηλεκτρικό σύστημα ή φωτιά.

Σε περίπτωση που έχει καεί η ασφάλεια, 
ελέγξτε για την αιτία, μετά αντικαταστήστε 
την με εφεδρική της ίδιας χωρητικότητας. Εάν 
δεν βρεθεί η αιτία, η ασφάλεια μπορεί να καεί 
πάλι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Αντικατάσταση προπέλας και πείρου ασφαλείας

ΠΕΙΡΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΠΙΛΙΑ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΠΕΛΑΣ

ΠΡΟΠΕΛΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ-
ΚΟΣ ΠΕΙΡΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΟΠΙΛΙΑ

Ο πείρος ασφαλείας χρησιμεύει για την 
προστασία της προπέλας και του μηχανι-
σμού οδήγησης από ενδεχόμενη ζημιά σε 
περίπτωση πρόσκρουσης της προπέλας σε 
εμπόδιο.
Αν η προπέλα καταστραφεί από χτύπημα σε 
βράχο ή άλλο εμπόδιο, αντικαταστήστε την.

• Κατά την αντικατάσταση, αφαιρέστε 
το κλιπ του διακόπτη παύσης έκτακτης 
ανάγκης για να αποτραπεί η ανεπιθύμητη 
εκκίνηση του κινητήρα.

• Η προπέλα αποτελείται από λεπτά και αιχ-
μηρά μέρη. Για να προστατέψετε τα χέρια 
σας, θα πρέπει να φοράτε χοντρά γάντια 
όταν εκτελείτε εργασίες αντικατάστασης.

Διαστήματα
1. Αφαιρέστε την κοπίλια, το κάλυμμα της 

προπέλας και την προπέλα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2. Αφαιρέστε τον σπασμένο πείρο ασφαλείας 
και αντικαταστήστε τον με καινούργιο.

3. Τοποθετήστε την προπέλα ή τοποθετήστε 
νέα προπέλα αν η προπέλα έχει πάθει ζημιά. 
Έπειτα, τοποθετήστε το κάλυμμα της προπέ-
λας και σφίξτε το με τα δάκτυλά σας.

4. Τοποθετήστε καινούργια κοπίλια και ανοίξ-
τε τα άκρα όπως απεικονίζεται.

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Χρησιμοποιήστε γνήσιο ανταλλακτικό πείρο 
ασφαλείας και κοπίλια της Honda.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
   Συντήρηση βυθισμένου εξωλέμβιου κινητήρα
Η συντήρηση κινητήρα που έχει βυθιστεί πρέ-
πει να πραγματοποιηθεί αμέσως αφού ανασυρ-
θεί από το νερό, προκειμένου να ελαχιστοποιη-
θεί η διάβρωση.
Εάν υπάρχει σε κοντινή απόσταση κάποιο 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξωλέμβιων 
κινητήρων Honda, μεταφέρετε αμέσως τον 
κινητήρα εκεί. Εάν δεν υπάρχει αντιπροσωπεία 
σε κοντινή απόσταση, ακολουθήστε την εξής 
διαδικασία:

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του κινητήρα και 
ξεπλύνετε τον εξωλέμβιο κινητήρα με 
γλυκό νερό για να τον καθαρίσετε από το 
αλατόνερο, την άμμο, τη λάσπη κ.λπ.

2. Αποστραγγίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου 
σε κατάλληλο δοχείο.

3. Χαλαρώστε τη βίδα αποστράγγισης του 
καρμπιρατέρ, αποστραγγίστε το περιεχόμε-
νο του καρμπιρατέρ σε κατάλληλο δοχείο 
και, έπειτα, σφίξτε ξανά τη βίδα αποστράγ-
γισης (βλ. σελίδα 92).

ΚΟΡΔΟΝΙ

4.  Αφαιρέστε το μπουζί. Αποσυνδέστε το κλιπ 
διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης από 
τον διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης και 
τραβήξτε τη λαβή της μίζας αρκετές φορές 
για να αφαιρεθεί εντελώς το νερό από τον 
κύλινδρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•     Κατά την εκκίνηση του κινητήρα με 

ανοιχτό κύκλωμα ανάφλεξης (το μπουζί 
έχει αφαιρεθεί από το κύκλωμα ανά-
φλεξης), αποσυνδέστε το κλιπ διακόπτη 
παύσης έκτακτης ανάγκης προς αποφυ-
γή βλάβης στο ηλεκτρικό κύκλωμα του 
συστήματος ανάφλεξης.

•     Εάν ο κινητήρας βρισκόταν σε λειτουρ-
γία τη στιγμή της βύθισης, μπορεί να 
υπάρχει μηχανική ζημιά, όπως στραβές 
μπιέλες. Εάν ο κινητήρας «κολλάει» 
κατά την εκκίνηση, μην επιχειρήσετε 
να θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα 
μέχρι να επισκευαστεί.



5. Αλλάξτε το λάδι του κινητήρα (βλ. σε-
λίδα 76). Εάν υπήρχε νερό στο πόδι του 
κινητήρα ή εάν το μεταχειρισμένο λάδι 
κινητήρα παρουσίαζε σημάδια ύπαρξης 
νερού, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
δεύτερη αλλαγή λαδιού κινητήρα μετά 
τη λειτουργία του κινητήρα για 1/2 ώρα.

6. Ρίξτε ένα κουταλάκι του γλυκού (5-
10 cm3) λάδι κινητήρα στην οπή του 
μπουζί και, έπειτα, τραβήξτε τη λαβή 
της μίζας αρκετές φορές για να λιπάνετε 
το εσωτερικό του κυλίνδρου. Τοποθετή-
στε ξανά το μπουζί και συνδέστε το κλιπ 
διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης με 
τον διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης.

7.  Επιχειρήστε να θέσετε τον κινητήρα σε 
λειτουργία.

Τα εκτεθειμένα κινούμενα μέρη μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό. Θα πρέπει να εί-
στε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τοποθετείτε 
το κάλυμμα κινητήρα. Μη λειτουργείτε τον 
εξωλέμβιο κινητήρα χωρίς να είναι τοποθε-
τημένο το κάλυμμα κινητήρα.

•  Εάν δεν πραγματοποιείται εκκίνηση του 
κινητήρα, αφαιρέστε το μπουζί, καθαρίστε 
και στεγνώστε το ηλεκτρόδιο, έπειτα τοπο-
θετήστε ξανά το μπουζί και επιχειρήστε να 
εκκινήσετε ξανά τον κινητήρα.

•  Εάν ο κινητήρας εκκινεί και δεν υπάρχει 
ένδειξη μηχανικής βλάβης, αφήστε τον 
κινητήρα να λειτουργήσει για 1/2 ώρα ή 
περισσότερο (βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του 
νερού είναι τουλάχιστον 100 mm πάνω από 
το πέλμα του ποδιού).

8.  Αναθέστε όσο το δυνατόν συντομότερα τον 
έλεγχο και τη συντήρηση του εξωλέμβιου 
κινητήρα σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
εξωλέμβιων κινητήρων Honda.

   

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



13. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
 Για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής του εξωλέμβιου κινητήρα, αναθέστε τη 
συντήρησή του σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
εξωλέμβιων κινητήρων Honda πριν την αποθή-
κευση. Ωστόσο, ως κάτοχος, θα πρέπει να εκτε-
λέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες, για τις οποίες 
απαιτούνται κάποια στοιχειώδη εργαλεία.

  Καύσιμο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η ποιότητα της βενζίνης υποβαθμίζεται πολύ 
γρήγορα λόγω ορισμένων παραγόντων όπως 
η έκθεση σε ηλιακό φως, η θερμοκρασία και 
ο χρόνος. Στη χειρότερη των περιπτώσεων, η 
βενζίνη μπορεί να υποβαθμιστεί εντός διαστή-
ματος 30 ημερών.
Η χρήση βενζίνης αλλοιωμένης ποιότητας 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον 
κινητήρα (βούλωμα καρμπιρατέρ, κόλλημα 
βαλβίδων). Ανάλογες βλάβες οι οποίες προκα-
λούνται από αλλοιωμένη βενζίνη δεν καλύπτο-
νται από την παρεχόμενη εγγύηση.
Για να αποφύγετε την εμφάνιση τέτοιων 
προβλημάτων, ακολουθήστε τις παρακάτω 
συστάσεις:
• Χρησιμοποιείτε μόνο το προβλεπόμενο 

είδος βενζίνης (βλ. σελίδα 36,37).
•  Χρησιμοποιείτε καινούρια και καθαρή 

βενζίνη.

•  Για την επιβράδυνση της υποβάθμισης της 
ποιότητας, διατηρείτε τη βενζίνη σε εγκεκρι-
μένο δοχείο καυσίμου.

•  Εάν επίκειται μακρά περίοδος αποθήκευσης 
(μεγαλύτερη των 30 ημερών), αποστραγγί-
στε το εσωτερικό ρεζερβουάρ και το φορητό 
δοχείο καυσίμου καθώς και το καρμπιρατέρ.

   
Αποστράγγιση βενζίνης

Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτο υλικό 
και οι αναθυμιάσεις της μπορεί να αναφλε-
γούν προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή 
θάνατο. Μην καπνίζετε και φροντίστε να 
μην υπάρχουν φλόγες ή σπίθες στον χώρο 
όπου εκτελούνται οι εργασίες. ΦΥΛΑΣΣΕ-
ΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
•    Φροντίστε να μη χυθεί καύσιμο. Υπάρ-

χει κίνδυνος ανάφλεξης των υπολειμμά-
των ή των αναθυμιάσεων καυσίμου. Σε 
περίπτωση που χυθεί καύσιμο, βεβαιω-
θείτε ότι το σημείο αυτό έχει στεγνώσει, 
πριν την αποθήκευση ή τη μεταφορά 
του κινητήρα.

•    Μην καπνίζετε και φροντίστε να μην 
υπάρχουν φλόγες ή σπίθες σε μέρη όπου 
γίνεται αποστράγγιση ή αποθήκευση 
καυσίμων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Κλείστε τον εξαερισμό του εσωτερικού 
ρεζερβουάρ καυσίμου στρέφοντας το κουμπί 
εξαερισμού δεξιόστροφα μέχρι το τέρμα. Σε 
περίπτωση αποθήκευσης, ρύθμισης της κλίσης 
ή μεταφοράς του εξωλέμβιου κινητήρα.

1. Όταν χρησιμοποιείτε το φορητό δοχείο 
καυσίμου (BF5D και BF6A), αποσυνδέστε 
τον σύνδεσμο του σωλήνα καυσίμου από 
τον εξωλέμβιο κινητήρα. Αφαιρέστε την 
τάπα του φορητού δοχείου καυσίμου (βλ. 
σελίδα 37), αποστραγγίστε τη βενζίνη που 
περιέχει μέσα σε κατάλληλο δοχείο, κλεί-
στε τον εξαερισμό του φορητού δοχείου 
καυσίμου στρέφοντας το κουμπί εξαερι-
σμού δεξιόστροφα μέχρι το τέρμα (βλ. 
σελίδα 22) και τοποθετήστε την τάπα στο 
στόμιο εισροής καυσίμου (βλ. σελίδα 23).

2. Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης του εσωτε-
ρικού ρεζερβουάρ καυσίμου (βλ. σελίδα 
36) και αποστραγγίστε τη βενζίνη από το 
ρεζερβουάρ καυσίμου σε ένα κατάλλη-
λο δοχείο. Τοποθετήστε ξανά την τάπα 
πλήρωσης του εσωτερικού ρεζερβουάρ 
καυσίμου.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
3. Στρέψτε τον μοχλό της βαλβίδας καυσίμου 

στη θέση ON (BF4A) ή στη θέση του εσω-
τερικού ρεζερβουάρ καυσίμου (BF5D και 
BF6A) και στρέψτε το κουμπί εξαερισμού 
του εσωτερικού ρεζερβουάρ αριστερό-
στροφα (βλ. σελίδα 23).

4. Αφαιρέστε το κάλυμμα του κινητήρα (βλ. 
σελίδα 33).

5. Αποσυνδέστε τον σωλήνα αποστράγγισης 
από το στόμιο αέρα και, έπειτα, συνδέστε 
τον στο στόμιο αποστράγγισης του καρ-
μπιρατέρ, όπως φαίνεται στην εικόνα.

ΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 
ΚΑΡΜΠΙΡΑΤΕΡ

ΣΤΟΜΙΟ 
ΑΠΟΣ-
ΤΡΑΓΓΙ-
ΣΗΣ 
ΚΑΡΜΠΙ-
ΡΑΤΕΡ

ΣΤΟΜΙΟ 
ΑΕΡΑ

ΣΩΛΗΝΑΣ 
ΑΠΟΣ-
ΤΡΑΓΓΙ-
ΣΗΣ

6. Χαλαρώστε τη βίδα αποστράγγισης του 
καρμπιρατέρ και αποστραγγίστε τη βενζί-
νη σε κατάλληλο δοχείο.

7.  Μετά την πλήρη αποστράγγιση, σφίξτε και 
ασφαλίστε τις βίδες αποστράγγισης. Βεβαι-
ωθείτε ότι η αποστράγγιση έχει πραγματο-
ποιηθεί στην εντέλεια, καθώς η κατάσταση 
της βενζίνης επιδεινώνεται με την πάροδο 
του χρόνου.

8.   Συνδέστε ξανά τον σωλήνα αποστράγγισης 
στο στόμιο αέρα.

9.   Στρέψτε το κουμπί εξαερισμού του εσωτε-
ρικού ρεζερβουάρ καυσίμου δεξιόστροφα 
μέχρι το τέρμα (βλ. σελίδα 23). Στρέψτε 
τον μοχλό της βαλβίδας καυσίμου στη θέση 
OFF (BF4A) ή στη θέση φορητού δοχείου 
καυσίμου (BF5D και BF6A).

10. Τοποθετήστε το κάλυμμα του κινητήρα (βλ. 
σελίδα 33).

        (όταν χρησιμοποιείται το εσωτερικό ρε-
ζερβουάρ καυσίμου)

       Κατά την εκκίνηση του κινητήρα μετά την 
αποστράγγιση της βενζίνης, γεμίζετε το 
καρμπιρατέρ με βενζίνη (βλ. σελίδα 41).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Πριν την αποθήκευση του εξωλέμβιου κινητή-
ρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται η 
αφαίρεση του συνδέσμου του σωλήνα καυσί-
μου και η λειτουργία του κινητήρα σε 2.000 
έως 3.000 min-1 σ.α.λ. μέχρι να σταματήσει.
   

Αποθήκευση εξωλέμβιου κινητήρα
1.    Τοποθετήστε σε κλίση τον εξωλέμβιο κινη-

τήρα, αφαιρέστε το κάλυμμα του κινητήρα 
και την πίπα του μπουζί, τραβήξτε το σχοινί 
της μίζας αρκετές φορές και αποστραγγίστε 
εντελώς το νερό ψύξης.

•   Εάν ο εξωλέμβιος κινητήρας τοποθετηθεί 
σε πλάγια θέση χωρίς να έχει αποστραγ-
γιστεί πλήρως το νερό ψύξης αμέσως 
μετά την παύση λειτουργίας, μπορεί να 
εισέλθει νερό στον κινητήρα από την 
εξάτμιση. Βεβαιωθείτε, επομένως, ότι 
έχετε αποστραγγίσει πλήρως το νερό 
ψύξης πριν τοποθετήσετε τον κινητήρα 
σε πλάγια θέση.

•    Όταν τραβάτε τη λαβή μίζας, προσέξτε 
να μην αγγίξετε το καλώδιο ανάφλεξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
2.    Αλλάξτε το λάδι του κινητήρα.
3. Αφαιρέστε το μπουζί και ρίξτε περίπου 

ένα κουτάλι της σούπας (5-10 cm3) κα-
θαρό λάδι κινητήρα μέσα στον κύλινδρο. 
Περιστρέψτε τον κινητήρα με τη μίζα 
αρκετές φορές ώστε να διανεμηθεί το 
λάδι και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά 
το μπουζί και την πίπα του μπουζί.

4. Τραβήξτε αργά τη λαβή της μίζας μέχρι 
να αισθανθείτε αντίσταση. Στο σημείο 
αυτό, το έμβολο κινείται προς τα πάνω 
στη φάση συμπίεσής του και αμφότερες 
οι βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής είναι 
κλειστές. Η αποθήκευση του κινητήρα σε 
αυτήν τη θέση εξυπηρετεί την προστασία 
του από εσωτερική διάβρωση.

5. Αποθηκεύστε τον εξωλέμβιο κινητήρα σε 
καθαρό και ξηρό χώρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Πριν την αποθήκευση, καθαρίστε, ξεπλύνετε 
και λιπάνετε τον εξωλέμβιο κινητήρα όπως 
περιγράφεται στις σελίδες 70, 71 και 84.

  Αποθήκευση μπαταρίας 

Ο χειρισμός της μπαταρίας διαφέρει 
ανάλογα με τον τύπο της. Ανατρέξτε στις 
οδηγίες του κατασκευαστή της μπαταρίας.

Οι μπαταρίες παράγουν εκρηκτικά αέρια: Σε 
περίπτωση ανάφλεξης, η έκρηξη μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή τύφλωση. 
Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, βεβαιωθεί-
τε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός.

•     ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Ο ηλεκτρο-
λύτης της μπαταρίας περιέχει θειικό 
οξύ. Η επαφή με τα μάτια ή το δέρμα, 
ακόμα και μέσα από τα ρούχα, μπορεί 
να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

        Πρέπει να χρησιμοποιείτε προστατευ-
τικό κάλυμμα για το πρόσωπο και να 
φοράτε προστατευτικό ρουχισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•    Φροντίστε να μην υπάρχουν φλόγες ή 
σπίθες και μην καπνίζετε στον χώρο 
αυτό. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Αν ο ηλεκτρολύτης 
έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξε-
πλύνετε καλά με ζεστό νερό για τουλά-
χιστον 15 λεπτά και καλέστε αμέσως 
γιατρό.

•    ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ: Ο ηλεκτρολύτης είναι 
δηλητήριο. ΑΝΤΙΔΟΤΟ
— Εξωτερικά: Ξεπλύνετε καλά με 

νερό.
— Εσωτερικά: Πιείτε άφθονο νερό ή 

γάλα. Στη συνέχεια, πιείτε γάλα μα-
γνησίας ή φυτικό έλαιο και καλέστε 
αμέσως γιατρό.

•    ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ-
ΔΙΑ.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ (+)

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ (-)

ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ

ΚΟΚΚΙΝΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας 
στον αρνητικό (-) ακροδέκτη και στη 
συνέχεια στον θετικό (+) ακροδέκτη.

2. Αφαιρέστε τη μπαταρία και καθαρίστε 
τους ακροδέκτες της και τα καλώδια με 
μεταλλική βούρτσα ή γυαλόχαρτο.

        Καθαρίστε τη μπαταρία με διάλυμα 
μαγειρικής σόδας και ζεστό νερό, 
φροντίζοντας ώστε να μη μπει διάλυμα 
ή νερό μέσα στα στοιχεία της μπαταρί-
ας. Αφήστε τη μπαταρία να στεγνώσει 
εντελώς.

3.  Γεμίστε τη μπαταρία με αποσταγμένο 
νερό μέχρι την ανώτερη ένδειξη στάθμης. 
Μη γεμίζετε ποτέ τη μπαταρία υπερβολι-
κά.

4.  Φυλάξτε τη μπαταρία σε επίπεδη επιφά-
νεια, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζό-
μενο χώρο, μακριά από τις ακτίνες του 
ήλιου.

5.   Μία φορά το μήνα, ελέγξτε το ειδικό βά-
ρος του ηλεκτρολύτη και επαναφορτίστε, 
εάν χρειάζεται, για να παρατείνετε τον 
χρόνο ζωής της μπαταρίας.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Θέση αποθήκευσης εξωλέμβιου κινητήρα
Μεταφέρετε τον εξωλέμβιο κινητήρα, σε κα-
τακόρυφη ή σε οριζόντια θέση, με τη λαγουδέ-
ρα ανυψωμένη.

Αποθήκευση σε κατακόρυφη θέση

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης της 
μπαταρίας (τύπος με σύστημα φόρτισης) 
(σελίδα 26).

2. Συνδέστε τα πρυμναία υποστηρίγματα 
σε μια βάση κινητήρα και στερεώστε τον 
εξωλέμβιο κινητήρα στα υποστηρίγματα 
(σελίδα 29).

3. Αποθηκεύστε τον εξωλέμβιο κινητήρα με 
τη λαγουδέρα ανυψωμένη.

Αποθήκευση σε οριζόντια θέση

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ

Ακουμπήστε τον εξωλέμβιο κινητήρα στα προ-
στατευτικά του περιβλήματος.
(με την πλευρά της λαγουδέρας του εξωλέμβιου 
κινητήρα προς τα πάνω)

Τοποθετείτε τον εξωλέμβιο κινητήρα έτσι 
ώστε η πλευρά του κινητήρα να βρίσκεται 
υψηλότερα από την πλευρά της προπέλας. 
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί διαρροή 
λαδιού κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΛΑΘΟΣ

Οποιαδήποτε άλλη θέση μεταφοράς ή απο-
θήκευσης ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή 
διαρροή λαδιού.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ

 Για την προστασία του περιβάλλοντος, μην 
απορρίπτετε στα σκουπίδια το προϊόν αυτό, 
τη μπαταρία, τα λάδια του κινητήρα, κ.λπ. 
Τηρήστε την τοπική νομοθεσία και τους 
κανονισμούς ή συμβουλευτείτε το συνεργείο 
σας για την απόρριψή τους.



1.  Το κλιπ διακόπτη παύσης έκτακτης ανά-
γκης δεν έχει συνδεθεί.

Συνδέστε το κλιπ του διακό-
πτη παύσης έκτακτης ανάγκης 
στη θέση του (σελίδα 45)

2. Η λαβή της μίζας δεν λειτουργεί. Θέστε τον μοχλό επιλογής 
ταχυτήτων στη θέση ΚΡΑΤΕΙ 
(σελίδα 47).

3. Δεν υπάρχει καύσιμο. Συμπληρώστε καύσιμο (σελί-
δα 36, 37). 

4.  Ο σωλήνας καυσίμου έχει συμπιεστεί ή 
συστραφεί.

Ελέγξτε εάν ο σωλήνας καυσί-
μου έχει λυγίσει ή συμπιεστεί. 

5.  Οι σύνδεσμοι του σωλήνα καυσίμου δεν 
έχουν συνδεθεί σωστά. (όταν χρησιμο-
ποιείται το φορητό δοχείο καυσίμου)

Συνδέστε σωστά. (σελίδες 
43, 44)

6.  Το κουμπί εξαερισμού τάπας πλήρωσης 
καυσίμου δεν είναι ΑΝΟΙΧΤΟ (ON).

Ανοίξτε το κουμπί εξαερισμού 
της τάπας πλήρωσης καυσίμου 
(σελίδα 22, 23).

7.  Δεν πραγματοποιείται έγχυση στο σύστη-
μα καυσίμου, όταν πιέζετε τη φούσκα έγ-
χυσης. (όταν χρησιμοποιείται το φορητό 
δοχείο καυσίμου)

Πιέστε τη φούσκα έγχυσης για 
να τροφοδοτήσετε τον κινητή-
ρα με καύσιμο
(σελίδα 44).

8.  Το καύσιμο δεν φτάνει στο καρμπιρατέρ. Χαλαρώστε τη βίδα απο-
στράγγισης του καρμπιρατέρ 
για να ελέγξετε εάν υπάρχει 
καύσιμο στο δοχείο του πλω-
τήρα του καρμπιρατέρ (σελίδα 
92).

9. Ο κινητήρας έχει «μπουκώσει». Καθαρίστε και στεγνώστε το 
μπουζί (σελίδα 80).

10.   Η πίπα του μπουζί δεν έχει τοποθετηθεί 
σωστά.

Τοποθετήστε σωστά την πίπα 
του μπουζί (σελίδα 81)

11.   Ο μοχλός της βαλβίδας καυσίμου δεν 
έχει στραφεί στην κατάλληλη θέση.

Στρέψτε τον μοχλό της βαλβί-
δας καυσίμου στην κατάλληλη 
θέση (σελίδα 15)

12.   Τροφοδοσία καυσίμου στο εσωτερικό 
ρεζερβουάρ όταν δεν έχει καύσιμο όταν 
χρησιμοποιείται το εσωτερικό ρεζερ-
βουάρ καυσίμου.

Τραβήξτε το τσοκ για να 
επανεκκινήσετε τον κινητήρα 
(σελίδα 47)

<Οι στροφές του κινητήρα αυξομειώνονται ή ο κινητήρας σβήνει>
1. Η στάθμη καυσίμου είναι χαμηλή. Προσθέστε καύσιμο (σελίδα 

36,37).
2. Ο σωλήνας καυσίμου έχει συμπιεστεί 

ή συστραφεί. (όταν χρησιμοποιείται το 
φορητό δοχείο καυσίμου)

Ελέγξτε εάν ο σωλήνας καυσί-
μου έχει λυγίσει υπερβολικά ή 
έχει συμπιεστεί.

3. Το φίλτρο καυσίμου έχει φράξει. Αντικαταστήστε το φίλτρο 
καυσίμου (σελίδα 85).

4. Το μπουζί έχει μπλοκάρει. Αφαιρέστε το μπουζί, καθα-
ρίστε το και στεγνώστε το 
(σελίδα 80).

5. Το εύρος θερμοκρασίας του μπουζί 
είναι λανθασμένο.

Αντικαταστήστε με μπουζί 
κατάλληλου εύρους θερμο-
κρασίας (σελίδα 80).

6. Το διάκενο μπουζί είναι λανθασμένο. Ρυθμίστε το σωστό διάκενο 
(σελίδα 80).

 <Ο κινητήρας δεν ξεκινά>

15. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



<Οι στροφές του κινητήρα δεν αυξάνονται> <Ο κινητήρας υπερθερμαίνεται>

<Ο κινητήρας λειτουργεί με υπερβολικά πολλές στροφές>

1.  Ο σωλήνας καυσίμου έχει συμπιεστεί 
ή συστραφεί. (όταν χρησιμοποιείται το 
φορητό δοχείο καυσίμου)

Ελέγξτε εάν ο σωλήνας καυσί-
μου έχει λυγίσει υπερβολικά ή 
έχει συμπιεστεί.

2.  Το φίλτρο καυσίμου έχει φράξει. Αντικαταστήστε το φίλτρο 
καυσίμου (σελίδα 85).

3. Η στάθμη λαδιού κινητήρα είναι χαμηλή. Ελέγξτε το λάδι κινητήρα 
και συμπληρώστε μέχρι την 
προβλεπόμενη στάθμη (σελίδα 
34).

4. Έχει επιλεγεί ακατάλληλη προπέλα. Συμβουλευθείτε ένα εξουσιο-
δοτημένο συνεργείο εξωλέμβι-
ων κινητήρων Honda. 

5.  Το βάρος των επιβατών δεν είναι ομοιό-
μορφα κατανεμημένο.

Κατανείμετε το βάρος επιβα-
τών ομοιόμορφα.

6.  Ο εξωλέμβιος κινητήρας δεν έχει τοποθε-
τηθεί σωστά.

Τοποθετήστε τον εξωλέμβιο 
κινητήρα στη σωστή θέση 
(σελίδες 27 έως 30).

1.  Η διάταξη αναρρόφησης νερού και/ή 
ο σωλήνας ελέγχου νερού έχουν/έχει 
βουλώσει.

Καθαρίστε τη διάταξη αναρ-
ρόφησης νερού και/ή τον 
σωλήνα ελέγχου νερού.

2.  Ο κινητήρας παρουσιάζει υπερφόρτω-
ση εξαιτίας της λανθασμένης κατανο-
μής του βάρους επιβατών ή υπερβολι-
κού βάρους στο σκάφος.

Κατανείμετε το βάρος επιβα-
τών ομοιόμορφα. Μη φορτώ-
νετε υπερβολικά το σκάφος.

3. Ο θερμοστάτης είναι ελαττωματικός. Συμβουλευθείτε ένα εξουσιο-
δοτημένο συνεργείο εξωλέμβι-
ων κινητήρων Honda.

4. Σπηλαίωση. Τοποθετήστε τον εξωλέμβιο 
κινητήρα στη σωστή θέση 
(σελίδες 27 έως 30).

1. Σπηλαίωση. Τοποθετήστε τον εξωλέμβιο 
κινητήρα στη σωστή θέση 
(σελίδες 27 έως 30).

2. Η προπέλα έχει καταστραφεί. Αντικαταστήστε την προπέλα 
(σελίδα 89).

3. Έχει επιλεγεί ακατάλληλη προπέλα. Συμβουλευθείτε ένα εξουσιο-
δοτημένο συνεργείο εξωλέμβι-
ων κινητήρων Honda.

4. Η γωνία προσβολής είναι λανθασμένη. Διορθώστε τη γωνία πλεύσης 
(σελίδα 29).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



 16. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ BF4A

Περιγραφή
Κωδικός BACC

Τύπος SHND                           SHNU LHND                            LHNU

Συνολικό μήκος 524 mm

Συνολικό πλάτος 347 mm

Συνολικό ύψος 1.020 mm 1.147 mm

Ύψος ποδιού (όταν το 
πόδι είναι υπό γωνία 
12°)

434 mm 561 mm

Ξηρά μάζα (βάρος) *1
27 kg 27,5 kg

Ονομαστική ισχύς 2,9 kW (4 PS)

Πλήρες γκάζι εύρος 4.500 - 5.500 min-1 (σ.α.λ.)

Τύπος κινητήρα Τετράχρονος, μονοκύλινδρος, με βαλβίδα επικεφαλής (OHV)

Κυβισμός 127 cm3

Διάκενο μπουζί 0,6 - 0,7 mm

Σύστημα εκκίνησης Κορδονιέρα

Σύστημα ανάφλεξης C.D.I.

*1 Με προπέλα 
*2 Προαιρετικός εξοπλισμός 
*3 Για τους τύπους U 
*4 Για τους τύπους D

Λίπανση
εξαγωγής Λίπανση υπό πίεση τροχοειδούς αντλίας

Συνιστώμενο λάδι Κινητήρας: API (SG, SH, SJ) SAE 10W-30 Κιβώτιο ταχυτήτων: API (G -4) A  90 
Λάδι γραναζιών

Χωρητικότητα λαδιού Κινητήρας: 0,55 L Κιβώτιο ταχυτήτων: 0,10 L

Έξοδος συνεχούς ρεύματος *2 12 V - 6 A

Σύστημα ψύξης Υδρόψυκτος κινητήρας με θερμοστάτη

Σύστημα εξάτμισης Εξάτμιση μέσα στο νερό

Μπουζί BKR6E-E (NGK)

Αντλία καυσίμου Μηχανικού τύπου

Καύσιμο Αμόλυβδη βενζίνη
(αριθμός οκτανίων εργαστηρίου 91, αριθμός οκτανίων αγοράς 86 ή μεγαλύτερος)

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ Εσωτερικό ρεζερβουάρ καυσίμου: 1,5 L

Αλλαγή ταχυτήτων Πρόσω - Κράτει - Ανάποδα

Σύστημα διεύθυνσης Λαγουδέρα

Γωνία διεύθυνσης 45° (δεξιά και αριστερά)

Γωνία κινητήρα 5 στάδια (4°, 8°, 12°, 16°, 20°)

Γωνία κλίσης προς τα 
πάνω (όταν η γωνία του 
ποδιού είναι 12°)

3 στάδια ρύθμισης (18°, 34° και 58°)

Προπέλα (Αρ. πτερυγί-
ων - διάμετρος Χ βήμα) 3 - 200 x 170 mm *3 3 - 200 x 190 mm *4

Η ονομαστική ισχύς των εξωλέμβιων κινητήρων Honda συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO8665 
(απόδοση άξονα προπέλας).



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ BF5D

Περιγραφή
Κωδικός BADC

Τύπος SHD         SHU SHND    SHNU LHD         LHU LHND     LHNU

Συνολικό μήκος 524 mm

Συνολικό πλάτος 347 mm

Συνολικό ύψος 1.020 mm 1.147 mm

Ύψος ποδιού (όταν 
το πόδι είναι υπό 
γωνία 12°)

434 mm 561 mm

Ξηρά μάζα (βάρος) 
*1 27,8 kg 27 kg 28,3 kg 27,5 kg

Ονομαστική ισχύς 3,68 kW (5 PS) *3 
3,7 kW (5 PS)*4

Πλήρες γκάζι
εύρος 4.500 - 5.500 min-1 (σ.α.λ.)

Τύπος κινητήρα Τετράχρονος, μονοκύλινδρος, με βαλβίδα επικεφαλής (OHV)

Κυβισμός 127 cm3

Διάκενο μπουζί 0,6 - 0,7 mm

Σύστημα εκκίνησης Κορδονιέρα

Σύστημα ανάφλεξης C.D.I.

*1 Με προπέλα
*2 Οι τύποι SHND, SHNU, LHND και LHNU είναι προαιρετικός εξοπλισμός 
*3 Για τους τύπους U 
*4 Για τους τύπους D

Λίπανση
εξαγωγής Λίπανση υπό πίεση τροχοειδούς αντλίας

Συνιστώμενο λάδι Κινητήρας: API (SG, SH, SJ) SAE 10W-30 Κιβώτιο ταχυτήτων: API (G -4) A  90 Λάδι 
γραναζιών

Χωρητικότητα λαδιού Κινητήρας: 0,55 L Κιβώτιο ταχυτήτων: 0,10 L

Έξοδος συνεχούς ρεύματος *2 12 V - 6 A

Σύστημα ψύξης Υδρόψυκτος κινητήρας με θερμοστάτη

Σύστημα εξάτμισης Εξάτμιση μέσα στο νερό

Μπουζί BKR6E-E (NGK)

Αντλία καυσίμου Μηχανικού τύπου

Καύσιμο Αμόλυβδη βενζίνη
(αριθμός οκτανίων εργαστηρίου 91, αριθμός οκτανίων αγοράς 86 ή μεγαλύτερος)

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ Εσωτερικό ρεζερβουάρ καυσίμου: 1,5 L Φορητό δοχείο καυσίμου: 12 L

Αλλαγή ταχυτήτων Πρόσω - Κράτει - Ανάποδα

Σύστημα
διεύθυνσης Λαγουδέρα

Γωνία διεύθυνσης 45° (δεξιά και αριστερά)

Γωνία κινητήρα 5 στάδια (4°, 8°, 12°, 16°, 20°)

Γωνία κλίσης προς τα πάνω 
(όταν η γωνία του ποδιού 
είναι 12°)

3 στάδια ρύθμισης (18°, 34° και 58°)

Προπέλα (Αρ. πτερυγίων - 
διάμετρος Χ βήμα) 3 - 200 x 170 mm *3 3 - 200 x 190 mm *4

Η ονομαστική ισχύς των εξωλέμβιων κινητήρων Honda συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO8665 
(απόδοση άξονα προπέλας).



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ BF6A

Περιγραφή
Κωδικός BAEC

Τύπος SHD        SHU SHND    SHNU LHD      LHU LHND    LHNU

Συνολικό μήκος 524 mm

Συνολικό πλάτος 347 mm
Συνολικό ύψος 1.020 mm 1.147 mm

Ύψος ποδιού (όταν το 
πόδι είναι υπό γωνία 
12°)

434 mm 561 mm

Ξηρά μάζα (βάρος) *1 27,8 kg 27 kg 28,3 kg 27,5 kg

Ονομαστική ισχύς 4,4 kW (6 PS)

Πλήρες γκάζι
εύρος 5.000 - 6.000 min-1 (σ.α.λ.)

Τύπος κινητήρα Τετράχρονος, μονοκύλινδρος, με βαλβίδα επικεφαλής (OHV)

Κυβισμός 127 cm3

Διάκενο μπουζί 0,6 - 0,7 mm

Σύστημα εκκίνησης Κορδονιέρα

Σύστημα ανάφλεξης C.D.I.

*1 Με προπέλα
*2 Οι τύποι SHND, SHNU, LHND και LHNU είναι προαιρετικός εξοπλισμός

Λίπανση
εξαγωγής Λίπανση υπό πίεση τροχοειδούς αντλίας

Συνιστώμενο λάδι Κινητήρας: API (SG, SH, SJ) SAE 10W-30 Κιβώτιο ταχυτήτων: API 
(G -4) A  90 Λάδι γραναζιών

Χωρητικότητα λαδιού Κινητήρας: 0,55 L Κιβώτιο ταχυτήτων: 0,10 L

Έξοδος συνεχούς ρεύματος *2 12 V - 6 A

Σύστημα ψύξης Υδρόψυκτος κινητήρας με θερμοστάτη

Σύστημα εξάτμισης Εξάτμιση μέσα στο νερό

Μπουζί BKR6E-E (NGK)

Αντλία καυσίμου Μηχανικού τύπου

Καύσιμο Αμόλυβδη βενζίνη (αριθμός οκτανίων εργαστηρίου 91, αριθμός οκτανίων 
αγοράς 86 ή μεγαλύτερος)

Χωρητικότητα ρεζερ-
βουάρ Εσωτερικό ρεζερβουάρ καυσίμου: 1,5 L Φορητό δοχείο καυσίμου: 12 L

Αλλαγή ταχυτήτων Πρόσω - Κράτει - Ανάποδα

Σύστημα
διεύθυνσης Λαγουδέρα

Γωνία διεύθυνσης 45° (δεξιά και αριστερά)

Γωνία κινητήρα 5 στάδια (4°, 8°, 12°, 16°, 20°)

Γωνία κλίσης προς τα 
πάνω (όταν η γωνία 
του ποδιού είναι 12°)

3 στάδια ρύθμισης (18°, 34° και 58°)

Προπέλα (Αρ. πτερυ-
γίων - διάμετρος Χ 
βήμα)

3 - 200 x 170 mm

Η ονομαστική ισχύς των εξωλέμβιων κινητήρων Honda συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO8665 (απόδοση 
άξονα προπέλας).



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Θόρυβος και κραδασμοί
[Τύπος U]
ΜΟΝΤΕΛΟ BF4A BF5D BF6A

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ T (Λαγουδέρα) T (Λαγουδέρα) T (Λαγουδέρα)

Στάθμη πίεσης ήχου στο αυτί του χειριστή 
(2006/42/ΕΚ, ICOMIA 39-94) 75 dB (A) 77 dB (A) 79 dB (A)

Αβεβαιότητα
(2006/42/EC, ICOMIA 39-94) 2 dB (A) 2 dB (A) 3 dB (A)

Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος (ανατρέξτε 
στο πρότυπο EN ISO 3744) - - -

Αβεβαιότητα
(Αναφορά σε EN ISO3744) - - -

Επίπεδο κραδασμών στο βραχίονα χεριού
(2006/42/EC, ICOMIA 38-94) 2,8 m/s2 3,0 m/s2 3,1 m/s2

Αβεβαιότητα
(2006/42/EC, ICOMIA 38-94) 0,4 m/s2 0,5 m/s2 0,4 m/s2

Αναφορά σε: Πρότυπο ICOMIA: καθορίζει τις συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα και τις συνθήκες μέτρησης.



17.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ Honda
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε κάποιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Honda στις διευθύνσεις ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας 
που δίνονται παρακάτω:
Για την Ευρώπη

ΑΥΣΤΡΙΑ
Honda Motor Europe Ltd

HondastraBe 1 2351 Wiener Neudorf 
Τηλ.: +43 (0)2236 690 0 

Φαξ: +43 (0)2236 690 480 
http://www.honda.at 

HondaPP@honda.co.at

ΧΩΡΕΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ 
(Εσθονία/Λετονία/Λιθουανία)

Honda Motor Europe Ltd Eesti 
fi liaal

Meistri 12
13517 Tallinn Estonia 
Τηλ.: +372 651 7300 
Φαξ: +372 651 7301 

honda.baltic@honda-eu.com.

ΒΕΛΓΙΟ
Honda Motor Europe Ltd

Doornveld 180-184 1731 Zellik 
Τηλ.: +32 2620 10 00 
Φαξ: +32 2620 10 01 

http://www.honda.be El BH_PE@
HONDA-EU.COM

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Power Products Trading

102A Gotz Delcev 
BLVD BG 1404 Sofi a Bulgaria

www.hondapower.bg 
E jolian_milev@honda.power.bg

ΚΡΟΑΤΙΑ
Hongoldonia d.o.o.

Vrbaska 1c 31000 Osijek 
Τηλ.: +38531320420 

Φαξ: +38531320429 www.
hongoldonia.hr 

prodaja@hongoldonia.hr

ΚΥΠΡΟΣ
Αλέξανδρος Δημητρίου & Υιοί ΕΠΕ

Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 162
2235 Λατσιά, Λευκωσία 
Τηλ.: +357 22 715 300

ΤΣΕΧΙΑ
BG Technik cs, a.s.

U Zavodiste 251/8 15900 Prague 5 - 
Velka Chuchle 

Τηλ.: +420 2 838 70 850 
Φαξ: +420 2 667 111 45 www.

hondamarine.cz

ΔΑΝΙΑ
TIMA A/S

Tarnfalkevej 16 2650 Hvidovre 
Τηλ.: +45 36 34 25 50 

Φαξ: +45 36 77 16 30 http://www.
hondapower.dk

ΦΙΛΑΝΔΙΑ
OY Brandt AB

Tuupakantie 7B 01740 Vantaa 
Τηλ.: +358 207757200 
Φαξ: +358 9 878 5276 

www.brandt.fi 

ΓΑΛΛΙΑ
Honda Motor Europe Ltd

Division Produit d’Equipement Parc 
d’activites de Pariest, Allee du 1er mai 

Croissy Beaubourg BP46, 77312 Marne La 
Vallee Cedex 2 

Τηλ.: 01 60 37 30 00 
Φαξ: 01 60 37 30 86 

http://www.honda.fr espace-client@honda-
eu.com

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Honda Deutschland Niederlassung der 

Honda Motor Europe Ltd.
Hanauer LandstraBe 222-224 D-60314 

Frankfurt Τηλ.: 01805 20 20 90 
Φαξ: +49 (0)69 83 20 20 www.honda.de 

info@post.honda.de

ΕΛΛΑΔΑ
Αφοί Σαρακάκη Α.Ε.

Λεωφόρος Αθηνών 71 10173 Αθήνα 
Τηλ.: +30 210 3497809 
Φαξ: +30 210 3467329 

http://www.honda.gr info@saracakis.gr



ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ Honda
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε κάποιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Honda στις διευθύνσεις ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας που 
δίνονται παρακάτω:
Για την Ευρώπη (συνέχεια)

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Motor Pedo Co., Ltd.

Kamaraerdei ut 3.
2040 Budaors 

Τηλ.: +36 23 444 971 
Φαξ: +36 23 444 972 

http://www.hondakisgepek.hu

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Two Wheels ltd

M50 Business Park, Ballymount 
Dublin 12

Τηλ.: +353 1 4381900 
Φαξ: +353 1 4607851 

http://www.hondaireland.ie 
Service@hondaireland.ie

ΙΤΑΛΙΑ
Honda Motor Europe Ltd

Via della Cecchignola, 13 00143 
Roma 

Τηλ.: +848 846 632 
Φαξ: +39 065 4928 400 
www.hondaitalia.com 

info.power@honda-eu.com

MAΛTA
The Associated Motors Company 

Ltd.
New Street in San Gwakkin Road 
- Mriehel Bypass Mriehel QRM17 

Τηλ.: +356 21 498 561 
Φαξ: +356 21 480 150

ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Berema AS

Τ.Θ. Box 454 1401 Ski 
Τηλ.: +47 64 86 05 00 

Φαξ: +47 64 86 05 49 www.
berema.no berema@berema.no

ΠΟΛΩΝΙΑ
Aries Power Equipment Sp. z 

o.o.
ul. Wroclawska 25 01-493 

Warszawa 
Τηλ.: +48 (22) 861 43 01 
Φαξ: +48 (22) 861 43 02 
www.ariespower.pl www.

mojahonda.pl info@ariespower.pl

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
GROW Productos de Forca 

Portugal
Rua Fontes Pereira de Melo, 16 

Abrunheira, 2714-506 Sintra 
Τηλ.: +351 211 303 000 
Φαξ: +351 211 303 003 

www.grow.com.pt 
abel.leiriao@grow.com.pt

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
Scanlink Ltd.

Kozlova Drive, 9 220037 Minsk 
Τηλ.: +375 172 999090 
Φαξ: +375 172 999900 

http://www.hondapower.by

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Hit Power Motor Srl

str. Vasile Stroescu nr. 12, Camera 
6, Sector 2

021374 Bucuresti 
Τηλ.: +40 21 637 04 58 
Φαξ: +40 21 637 04 78 

http://www.honda.ro 
hit_power@honda.ro

ΣΕΡΒΙΑ & ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ITH Trading Co Doo

Majke Jevroscme 26 1100 Beograd 
Serbia

sstevanovic@ithtrading.co.rs

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Honda Motor Europe Ltd

Slovensko, organizacna zlozka 
Prievozska 6 821 09 Bratislava

Τηλ.: +421 2 32131111 
Φαξ: +421 2 32131112 
http://www.honda.sk

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
AS Domzale Moto Center 

D.O.O.
Blatnica 3A 1236 Trzin

Τηλ.: +386 1 562 22 62 
Φαξ: +386 1 562 37 05 

www.honda-as.com 
informacije@honda-as.com



ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ Honda
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε κάποιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Honda στις διευθύνσεις ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας 
που δίνονται παρακάτω:
Για την Ευρώπη (συνέχεια)

ΙΣΠΑΝΙΑ & όλες οι επαρχίες της
Greens Power Products, S.L.

Poligono Industrial Congost - Av 
Ramon Ciurans n°2 08530 La 

Garriga - Barcelona 
Τηλ.: +34 93 860 50 25 
Φαξ: +34 93 871 81 80 

http://www.hondaencasa.com

ΣΟΥΗΔΙΑ
Honda Motor Europe Ltd fi lial 

Sverige
Box 31002-Langhusgatan 4 215 86 

Malmo 
Τηλ.: +46 (0)40 600 23 00 

Φαξ: +46 (0)40 600 23 19 www.
honda.se hpesinfo@honda-eu.com

ΕΛΒΕΤΙΑ
Honda Motor Europe Ltd., 

Slough Succursale de Satigny/
Geneve

Rue de la Bergere 5 1242 Satigny 
Τηλ.: +41 (0)22 989 05 00 

Φαξ: +41 (0)22 989 06 
www.honda.ch

ΤΟΥΡΚΙΑ
Anadolu Motor Uretim ve 

Pazarlama AS
Esentepe mah. Anadolu cad. No: 5 

Kartal 34870 Istanbul 
Τηλ.: +90 216 389 59 60 

Φαξ: +90 216 353 31 98 www.
anadolumotor.com.tr 
antor@antor.com.tr

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Honda Ukraine LLC

101 Volodymyrska Str. - Build. 2 
Kyiv 01033

Τηλ.: +380 44 390 14 14 
Φαξ: +380 44 390 14 10 

http://www.honda.ua 
CR@honda.ua

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Honda Motor Europe Ltd

Cain Road Bracknell Berkshire 
RG12 1 HL

Τηλ.: +44 (0)845 200 8000 
http://www.honda.co.uk

Για την Αυστραλία

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Honda Australia Motorcycle and 

Power Equipment Pty. Ltd
1954-1956 Hume Highway 
Campbellfi eld Victoria 3061 

Τηλ.: (03) 9270 1111 
Φαξ: (03) 9270 1133 

http://www.hondampe.com. au/

Για το Μεξικό

ΜΕΞΙΚΟ
Honda de Mexico, S.A. de C.V.

Carretera a el castillo No. 7250 El 
Salto, Jalisco C.P.45680 

Τηλ.: +52 33 32 84 00 00 
Φαξ: +52 33 32 84 00 60 

http://www.honda.com.mx
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1)  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EC

2)  ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Ο ΚΑΤΩΘΙ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ, 113}, ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΔΗΛΩΝΕΙ
ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚ

2006/42/ΕΚ, 2014/30/ΕΕ

3) ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:

4) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

5) Γενική ονομασία: Εξωλέμβιος κινητήρας                                        6) Λειτουργία: Σύστημα πρόωσης                                          7) ΜΑΡΚΑ: Honda

8) ΤΥΠΟΣ: 9) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ:

10) Κατασκευαστής:

11) Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος με δυνατότητα σύνταξης 
της τεχνικής τεκμηρίωσης:

Jialing-Honda Motors Co., Ltd.
No. 1, Guan Yue South Road, Yubei District, Chongqing, 
CHINA Honda Motor Europe Ltd.
Cain Road
Bracknell, RG12 1HL United Kingdom

12)   ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
13)   ΟΝΟΜΑ:
14)    ΤΙΤΛΟΣ 16) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

17) ΤΟΠΟΣ:
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