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СЕРИЕН НОМЕР И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО 

 

 
фигура 1 

 
 

!! ВНИМАНИЕ! 
 

НЕ ДРЪЖТЕ ДВИГАТЕЛЯ В РЕЖИМ НА РАБОТА 
ИЗВЪН ВОДАТА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 10 СЕКУНДИ! 

 
НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ВОДАТА ДА НАВЛЕЗЕ В 

ШНОРХЕЛА ИЛИ В РЕЗЕРВОАРА. ЗАТЯГАЙТЕ МНОГО 
ДОБРЕ КАПАЧКИТЕ! 

 
ВНИМАВАЙТЕ ПРИ ЗАРЕЖДАНЕТО. 

МОЖЕ ДА ИМА ВОДА. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 
ПРЕЦЕЖДАЙТЕ БЕНЗИНА! 

 
 
 



 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 
Нашите искрени поздравления, че сте станали собственик на този  

ФАНТАСТИЧЕН АКВАСКУТЕР. 
- Акваскутерът е уникален продукт, проектиран и произведен с най-голямо внимание към 
здравето и безопасността на ползвателя, и към опазването на околната среда. 
- Това е прост  2-тактов двигател, който ще ви донесе много радостни часове, ако е използван 
и поддържан правилно. Той е проектиран за свободното ви време, а не като инструмент 
за работа. Неспазването на процедурите за употреба и поддръжка води до загуба на 
гаранцията. Прочетете това упътване внимателно преди да използвате своя 
Акваскутер: по този начин вие можете да предотвратите повреда на двигателя и да 
избегнете скъпи ремонти. 
- Информацията в това упътване може да се промени без предварително известяване, без 
щети за техническите характеристика, свързани с безопасността. 
 
Този символ за внимание в упътването насочва вашето внимание към важни 

инструкции, касаещи безопасността. Неспазването на тези инструкции 
може да причини сериозни наранявания на хората. 
 
- Всякакви дейности или поправки, които клиентът смята, че е неспособен да 
извърши, трябва да бъдат извършвани от оторизирани сервизни центрове, с 

празен резервоар. 
 
1 – УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА 
- Гаранцията трае 24 месеца от датата на доставката, ако сертификатът е попълнен 
правилно и е изпратен в рамките на 8 дни от датата на покупката. По време на този 
гаранционен период COMER S.p.A. се съгласява, след като е  извършила подходящото 
техническо оценяване, да поправи и/или замени дефектните части, за които е отговорен 
производителя. 
 

ВНИМАНИЕ! Опитите за поправка анулират гаранцията. 
- Всякакви трудови разходи, разходите за спедиция по изпращането на резервни части 
са винаги напълно за сметка на купувача.  
ВНИМАНИЕ! За Сервизните Центрове 
- Сменените части по време на гаранция трябва да бъдат върнати на производителя задено с 
копие от гаранцията в рамките най-много на 20 дни, или гаранцията ще стане 
недействителна. 
 
ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ОТКАЗВА ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА: 

− Модификации, извършени без одобрение от производителя; 
− Употреба на аксесоари, непредвидени от производителя. 
− Неподходяща употреба на оборудването с куки, въжета около резервоара, сблъсък със 

скали, и т.н. 
− Неспазване на инструкциите в това упътване. 
− Неспазване правилата за безопасност и препоръките в това упътване. 
− Когато двигателят е блокирал поради навлизане на вода.  
− Неспазването на общите и основни правила за безопасност и предпазливост. 
− COMER S.p.A. не носи отговорност за щети нанесени на хора, вещи или на самия 

скутер, причинени от неправилна или неподходяща употреба на същя.  
 



Всякакви спорове ще бъдат решавани само от Съдът в Reggio Emilia (Италия). 
 
 
2 – ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
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2.1 – КОМПОНЕНТИ 
 
1 – ВЪЗДУШЕН РЕЗЕРВОАР 
2 – КАПАЧКА НА ВЪЗДУШНИЯ РЕЗЕРВОАР ЗА ВРЪЗКА С ШНОРХЕЛА 
3 – КАПАЧКА НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО 
4 – РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО 
5 – ГОРИВНА КЛАПА 
6 - АУСПУХ 
7 – ТРЪБА ЗА ГОРИВОТО 
8 – ДРЪЖКА НА СТАРТЕРА 
9 – ДРЪЖКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
10 – ЛОСТ ЗА ГАЗТА 
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11 – „СТАРТ – СТОП“ ПОЗИЦИИ 
12 – КАРБУРАТОР 
13 – ЛОСТ СТАРТ(RUN) 
14 – НАДПИС ЗА СТАРТ ЛОСТА 
15 – ПРЕДПАЗНА РЕШЕТКА 
16 – СМУКАТЕЛНА ТРЪБА НА РЕЗЕРВОАРА 
17 – ПРЕДПАЗИТЕЛ НА ВИТЛОТО И ВОДЕН ДЕФЛЕКТОР 
18 – ДРЪЖКА ЗА ПРЕНАСЯНЕ 
19 – СВЕЩ 
20 – ТРЪБА ЗА ПОЕМАНЕ НА ВЪЗДУХ (ШНОРХЕЛ) 
21 – УДЪЛЖЕНИЕ НА ШНОРХЕЛА 
22 – ГУМЕН АМОРТИСЬОР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2 – ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ 
 
2-тактов двигател с директно задвижване 
Мощност при 5000 rpm  2 HP – 1.47 KW 
Обем     49 с.с. 
Сила на тласкане   22 кг 
Запалване    Електронно C.D.I. 
Свещ               Bosch WR 10 BC 
Капацитет на резервоара  2 л (без резерва) 
Горивна смес със синтетични 
масла (биоразградими)  1,5% (100:1,5) първите 5 часа 
Автономност на действие (прибл.) 2 часа с един резервоар 
Тегло     7,00 кг. 
Размери    530 х 300 х 195 см 
 
2.3 – ШУМ И ВИБРАЦИИ 
 
Ниво на звуково налягане: продължителен еквивалент на звуковото налягане, измерено при 
ухото на потребителя, по конвеционален метод на височина 20 см и в центъра на резервоара, 
при двигател доставящ 1.2 kW на 4000 rpm: Laeq = 75 dBA 
 
Вибрации: измерена средна квадратна стойност на честотата, на която са подложени горните 
крайници, с двигател на 85% от върховата си скорост, в съответствие с ISO стандартите = 10  
m/s2. 
 
2.4 – СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА 
 

- Гаечен ключ за свещта,  
- Свещ,  
- Фуния гориво,  
- Резервно въже за стартера,  
- 30 мл синтетично биоразградимо масло за първия пуск, 
- Гаранция - Декларации за съответствие и за мощността на двигателя,  
- Упътване за употреба и поддръжка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
АКСЕСОАРИ КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАКУПЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО: 
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- Чанта за пренасяне 
- Дюшек „AQUA MAT”  
- СИНТЕТИЧНО оригиналномасло 150мл или 30мл 

Скоба за лодка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4 – СИМВОЛИ И ПИКТОГРАМИ 
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5 – ПОДГОТОВКА НА СКУТЕРА 
 
- Този скутер е в кашон оборудван с удобни точки за пренасяне.  
- Вашия скутер е тестван в завода преди да ви бъде доставен.  
- Преди да използвате скутера, на изключен двигател, се уверете, че защитните покрития са 
неповредени и няма видими наранявания. 
 
 
 
5.1 – ЗАРЕЖДАНЕ 
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Гориво: използвайте безоловен бензин. Октановото число е 
без значение, но най-добре е с 95. 
Масло: специално синтетично масло при 1.5% (100 части 
бензин на 1.5 части масло), което гарантира отлично 
смазване. 
 
Как да приготвите сместта:  

налейте един литър от бензина в резервоара като отстраните предварително капачка 3(виж 
фигура 2). Добавете маслото и след това налейте останалото гориво. 
ВНИМАНИЕ: Не пълнете резервоара до ръба. Оставете малко въздух над нивото на 
горивото. Завинтете тапата и разклатете за 5 секунди, след това я отвийте, за да освободите 
всякакво свръхналягане и я завийте отново, този път много добре за да не просмуче вода при 
изстиването на бензина и образувалото се обратно налягане. Много от проблемите са от не 
добре затегната капачка на бензина. Достатъчни са само 10 минути престой на слънце и 
бензинът в резервоара се нагрява до високи температури упражнявайки налягане отвътре 
навън. В случай, че капачката не е здраво стегната остатъчния въздух бива избутан навън. 
Малко след това докато скутерът се движи във водата бензинът се охлажда и се създава 
засмукване отвътре при което в резервоара попада солена вода и всичко по карбуратора се 
подпушва. 
В България, Гърция и Турция бензинът е с доста замърсявания и това води до подпушвания 
на карбуратора. За да избегнете това ние ви препоръчваме да използвате специална фуния с 

финна цедка, която не пропуска вода и примеси. Ако нямате 
такава използвайте пластмасово шише 2л от Coca Cola, 
напълнете го с бензин, изчакайте 1 час всичко да се утаи на 
дъното му и чак тогава го излейте в резервоара на скутера. 
Фунията, която е в комплекта спира само малките частици, но 
не и водата. 
 
  ПРЕДИ УПОТРЕБА: 
 
1 – Развийте капачката 3(фиг 2) на въздушния резервоар и 
поставете шнорхела на мястото му. 
 
ВНИМАНИЕ: Уверете се, че шнорхелът е напълно затегнат. 
 
ВНИМАНИЕ!! 
Не изпразвайте напълно шишето или тубата, ползвани за 
горивото, тъй като може да съдържа вода или боклуци. Не 



презареждайте докато скутера е във водата: дори само няколко 
капки вода в резервоара за горивото могат да повредят 
карбуратора и двигателя. 
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5.2 СТАРТИРАНЕ 
 
1 – Отворете клапата за горивото като придвижите жълтия лост 
в хоризонтална позиция “OPEN”. 

 
2 – Завъртете лостчето с червен маркер на карбуратора обратно 
на часовниковата стрелка в позиция „START-STOP” за студен старт 
и само след ДЪЛЪГ ПЕРИОД НА БЕЗДЕЙСТВИЕ. Когато е нагоре 
означава, че включен на смукач и при издърпване на стартера се 
вкарва принудително бензин в карбуратора. 
 
3 – Хванете дръжката за управление с едната ръка, като натиснете 

лоста на газта до пълна газ. 
 
4 – Издърпайте рязко дръжката на стартера от един до три пъти(ако е много студено) с 
другата си ръка. Върнете лоста на карбуратора в позиция „RUN”(тоест сочи надолу) като го 
завъртите по посока на часовниковата стрелка. 
Натиснете газта и дръпнете отново въжето на стартера, докато двигателят запали. Ако не 
запали след 5 дърпания, върнете червеното лостче нагоре и пак дръпнете един път. След това 
повторете процедурата. В случай, че сте прекалили с дърпането на стартера докато скутера е 
бил на смукач(лоста нагоре) карбуратора ще е задавен от бензин и е нужно без да подавате 
газ с лост сочещ надолу да  издърпате стартера поне 20-30 пъти докато се изчисти системата. 
Когато двигателят стартира, дайте газ 2-3 пъти преди да влезете във водата. След като го 
потопите във водата в случай че изгасне е нужно да натегнете газта посредством винта за 
празен ход отбелязан с червена стрелка на тази снимка: 
 

 



 
ВНИМАНИЕ. Не позволявайте на двигателя да работи повече от 10 сек. извън водата 
или буталото ще започне да се деформира от прегряване. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Следвайте процедурите, описани в точки 1-2-3-4 при нов скутер и за 
студен старт. Просто издърпайте въжето на стартера, докато лостът на карбуратора е 
все още в позиция „RUN” - ако стартирате с все още топъл двигател или на брега, или 
във водата. 
 
5.3 – СПИРАНЕ НА МОТОРА 
 
1 – За кратки спирания: Запушете шнорхела с пръст или включете червеното лостче 
нагоре(смукач). 
2 – За по-дълги спирания (когато двигателят се е охладил): включете червеното лостче 
нагоре(смукач). 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако Акваскутерът не стартира във водата, следвайте процедурата за студен 
старт като червеното лостче нагоре и дръпнете въжето на стартера само веднъж. След това 
придвижете лостчето обратно в позиция „RUN”(надолу) и стартирайте отново. 
 
 
 
6 – СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 
- Носете Акваскутера само за дръжката му. Не го оставяйте да падне настрани във водата, 
защото ще влезе вода в шнорхела и ще блокира двигателя. 
 
- Дръжте дръжката за управление и натискайте газта с палците си. 
 
- Не използвайте двигателя на пълна мощност през първите 10 часа. 
 
- Използвайте Акваскутера с изпънати ръце. Дръжте тялото и краката си в отпусната 
хоризонтална позиция, за да стигнете пълна скорост. 
 
- Дръжте шнорхела напълно извън водата и използвайте удължението. 
 
- Уверете се, че не докосвате несъзнателно червения лост на карбуратора по време на 
употреба, тъй като това ще спре мотора незабавно. 
- Избягвайте зони с брегове с водорасли, плитки води и скали (те могат да повредят витлото). 
 
- Ако пуснете Акваскутера, докато работи, той ще направи бавно обръщане около вас и вие 
можете лесно да си го върнете. 
Избягвайте тази операция, когато има къпещи се, в бурно море, при силни течения или 
ако карбуратора не е бил правилно нагласен, за да позволи на мотора да работи на празен ход 
(можете да изгубите Акваскутера). 
 
- Можете да спрете Акваскутера и да го стартирате отново във водата. Когато правите 
кратки спирания, за да стартирате отново, просто дръпнете стартера с една ръка, докато 
използвате другата, за да държите дръжката за управление с натисната газ на максимум. 
За по-дълги спирания, използвайте процедурата за студен старт, за да стартирате отново. 
 
ВАЖНО – Акваскутерът е плавателен съд само за повърхността за един човек. За да се 
движи, двигателят се нуждае от въздух който навлиза през шнорхела, но ако навлезе 



вода в шнорхела, това може да предизвика сериозни проблеми с вътрешните части на 
мотора. 
 
а) Винаги използвайте шнорхела с удължението, особено в неспокойно море. 
б) Затягайте здраво капачката на шнорхела и капачката на резервоара за горивото. Проверете, 
за да се уверите, че уплътнителите не са повредени. 
в) Абсолютно винаги избягвайте ситуации, при които е възможно вода да навлезе през 
шнорхела (неспокойно море, акробатики под водата, хвърляне на скутера във водата, 
преобръщане и др.). 
 
 
6.1 – УПОТРЕБА, ТЕХНИКИ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 
 
- Ако само няколко пръски вода влязат вътре, тази вода ще остане в кухините на дъното вътре 
във въздушния резервоар, без да причини поражения. И все пак, е препоръчително да 
изпразвате всякаква вода веднага щом се доберете до брега. 
- Съвсем друг е случаят, ако голямо количество вода се влее бързо в шнорхела. Това се 
случва особено, когато краят на шнорхела е потопен под водата, позволявайки маса вода 
внезапно да се влее и да спре двигателя незабавно. Тази вода трябва да се изпразни 
възможно най-скоро, или двигателят ще бъде непоправимо повреден. 
 
РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА ! 
Изсипете водата от резервоара незабавно. След това изсушете скутера напълно по 
следния начин: 
 
1) Изключете клапата за горивото (OFF – CLOSED) 
2) Развийте и махнете шнорхела и запалителната свещт. 
3) Обърнете Акваскутера с главата надолу и издърпайте стартера няколкократно (до 8 пъти) 
докато всичката вода се изцеди напълно от двигателя. Това е единственият начин да 
избегнете повреда на вътрешните части на двигателя поради ръжда. След това, поставете 
отново свещта и отворете клапата за горивото отново (OPEN – ON).  
4) Сега се опитайте да стартирате двигателя по нормалната процедура; ако скутера не запали, 
почистете или подменете свещта. Запалете двигателя отново, използвайки процедурата за 
студен старт. Важно е да стартирате двигателя и след това да влезете във водата и да 
използвате Акваскутера поне 10 минути. 
 
ВНИМАНИЕ – Ако двигателят е спрял, поради навлязла вода през шнорхела и след 
неколкократно пресушаване на двигателя и опити за стартиране – не можете да го 
запалите, е препоръчително да отвинтите свещта, да напълните цилиндъра със същото 
масло което ползвате в сместта с бензина и да дръпнете въжето на стартера бавно 2-3 
пъти. След това се свържете с най-близкия до вас Акваскутер Сервизен Център в 
рамките на 48 часа. 
 
Замяна на въжето и пружината на стартера: 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=UaL5HIaV1go 

https://www.youtube.com/watch?v=UaL5HIaV1go


 
 
В комплекта има резервно въженце, но ние ви препоръчваме въженце от дайнима, може да се 
намери по яхтените магазини. 
 
 
 

                                                                     
 
 
6.2 – ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 
- Акваскутерът е разработен да се използва от добри плувци. Спасителна жилетка трябва да 
се носи по всяко време. 
- Пазете се на безопасно разстояние от брега (не ходете по-далече от мястото, от което 
можете да доплувате обратно). 
- Акваскутерът не е плаваем като буй или надуваем дюшек и не е пригоден да подкрепя 
теглото на човек във водата. 
- Дълги коси, панделки, шнурове, огърлици и др. трябва да се пазят далеч от витлото. Ако 
имате дълга коса, носете шапка за плуване (дългата коса може да бъде захваната от витлото). 
- Деца трябва да използват Акваскутера само под наблюдението на възрастни. 
- Пазете се от препятствия под водата или на повърхността. 
- Винаги избягвайте прекаленото приближаване до други къпещи се или плавателни съдове 
във водата. 
- Никога не оставяйте Акваскутера работещ и без надзор в зони, където има други хора. 
- Не поставяйте нищо в дефлектора (предпазителя на витлото). 
- Не пушете докато зареждате гориво, докато изпразвате резервоара или докато приготвяте 
горивната смес. 
- Стартирайте само с пълен резервоар (грубо достатъчен за 2 часа движение). Няма резерв. 
- Не стартирайте двигателя в затворени пространства (изгорелите газове са токсични). 
- Изпразнете горивото от Акваскутера преди да го транспортирате с каквото и да е превозно 
средство. Използвайте за горивото метални контейнери, съобразени със закона. 
- Акваскутерът не е за гмуркане. Пазете входа на шнорхела напълно над водната повърхност 
и често проверявайте за каквито и да е следи от вода във въздушния резервоар: ако има 
каквато и да е вода – изхвърлете я. 
- Ако е необходимо, Акваскутерът може да бъде изключен бързо като блокирате шнорхела с 
пръст или пък с лоста START-STOP. 
- Не се намесвайте в контролите на скутера и никога не премахвайте системите за сигурност 
и предпазителите – дори и за момент. 
- Не вдишвайте изгорелите газове. 

https://www.youtube.com/watch?v=UaL5HIaV1go
https://www.youtube.com/watch?v=UaL5HIaV1go�


 
 
7 – КАРБУРАТОР 
 
- Акваскутерът има карбуратор с две мембрани. Първата мембрана действа като помпа, 
изтегляйки горивото от резервоара и към двигателя. Проблеми с тази помпа-мембрана има 
изключително рядко. 
 
- Втората мембрана, разположена в дънната част, регулира потока на горивото и трябва да 
бъде свързана с външното атмосферно налягане, така че да регулира горивото необходими  
на нуждите на двигателя. При нормалните двигатели, които не работят във водата, това се 
постига с прост отвор в покритието на мембраната. Карбураторът на Акваскутера трябва да 
работи във водата, така че тази система не може да се използва. Затова има гумена тръба, 
свързваща карбуратора с атмосферното налягане във въздушния резервоар (5, фиг. 8). 
 
 
7.1 – НАСТРОЙВАНЕ 
 
                   фигура 8 
 

 
1 –Винт ( ┐ ) за празен ход/междинна настройка. Този винт е 
като крана на чешмата. Завъртян до края по часовниковата 
стрелка не пропуска гориво. За да възстановите заводските 
настройки го затворете и след това направете 2 завъртания 
обратно на часовниковата стрелка. 
2 – Винт (Н) за настройка на газта. Този винт е също като 
крана на чешмата. Завъртян до края по часовниковата 
стрелка не пропуска гориво. За да възстановите заводските 
настройки го затворете и след това направете 1 и ¾ 
завъртания обратно на часовниковата стрелка. 
3 – Винт за настройка на празен ход. В случай че скутера ви 
гасне след като го потопите във водата завъртете по 

часовниковата стрелка. По този начин начин ще поддържате газта натисната. 
4 – Лост “START AND RUN”. Нагоре е смукач, надолу е за движение. 
5 – Тръба на мембраната за компенсация на налягането 
6 – Свещ за запалването 
7 – Въздушен резервоар 
8 – Гумен стопер за затваряне на винтовете на карбуратора. Ако го загубите не е 
фатално. 
9 – Ключ за настройка 
 
- Този двигател е конструиран и произведен в съответствие със Стандарта за емисии от 
изгорели газове CARB-EPA. 
 
7.2 – ВНИМАНИЕ: Когато Акваскутерът е във водата и газта е на пълна мощност,  
двигателят винаги трябва да бъде обилно снабден с гориво, в противен случай няма да 
достигнете максимална мощност във водата. 
 
 
 
 



8 – ПОДДРЪЖКА 
 
Преди каквито и да е действия по Акваскутера, изключете двигателя и обърнете внимание за 
всички горещи части, които могат да ви изгорят кожата. 
 
След употреба, дори когато спирате само за няколко часа, спазвайте процедурата за Кратки 
спирания, за да предотвратите ръждясването на вътрешните части или заяждане на двигателя 
(което може да изисква скъпи ремонти). 
ЗАБЕЛЕЖКА: Следите от корозия в двигателя се дължат на неспазването от страна на 
потребителя на процедурите, описани в това упътване. Тази ситуация, доказана от 
наличието  на ръжда вътре в двигателя, се счита като нехайство и води до загуба на 
гаранцията. 
 
9 – КРАТКИ СПИРАНИЯ 
 
В края на всеки ден употреба и дори при кратки периоди на ефективна употреба на скутера: 
 
Ако е бил използван в солена вода, измийте отвън Акваскутера с прясна вода и в леген или 
корито с прясна вода го оставете да работи за 1 минута.  
1 – Развийте шнорхела и обърнете Акваскутера надолу, за да изхвърлите всички следи от вода 
от въздушния резервоар. 
 
Бавно обърнете Акваскутера, така че водата да изтече постепенно от входа на 
въздушния резервоар. Внезапното обръщане на Акваскутера може да позволи на водата 
да се влее в карбуратора. 
 
2 – Стартирайте Акваскутера извън водата и го оставете да работи само 10 секунди, наклонен 

на 30°, на различни скорости, използвайки различни позиции на газта. Това 
загрява скутера достатъчно, за да елиминира всякаква вода, която може да е 
влязла или да се е кондензирала в запалителната камера, блока на двигателя или 
заглушителя. 
 

ВНИМАНИЕ: За да избегнете прегряване на двигателя, никога не го оставяйте да работи 
извън водата за повече от 10 секунди и никога при пълна скорост на газта. След 10 секунди 
буталото започва да прегрява и може да се деформира и зацикли. 
 
3 – След като двигателят е работил извън водата, изключете го като блокирате шнорхела или, 
още по-добре, с лоста START-STOP. 
4 – За да увеличите живота на вашия акваскутер ние от Видракс ви препоръчваме след 
подсушаването му да напръскате карбуратора, лоста на газта и въобще всичко метално с 
лубрикант на парафинова основа като 6-66 Marine на марката CRC: 
 



 
 
  
 
ДЪЛГИ СПИРАНИЯ (в края на сезона) 
 
1 – Ако е бил използван в солена вода, измийте отвън Акваскутера с прясна вода. 
2 – Развийте шнорхела и обърнете Акваскутера наобратно, за да елиминирате всякаква вода 
от резервоара. 
3 – Стартирайте Акваскутера да работи с горивна смес от 6 % за не повече от 12 секунди на 
различни скорости, след това го спрете, като придвижите лоста на карбуратора до позиция 
„STOP” с двигателя на пълна скорост. 
4 – Затворете въздушния резервоар с тапата му. 
5 – Изпразнете горивната смес от резервоара, за да елиминирате всякакви капчици вода. 
6 – Изключете горивната клапа. 
7. За да увеличите живота на вашия акваскутер ние от Видракс ви препоръчваме след 
подсушаването му да напръскате карбуратора, лоста на газта и въобще всичко метално с 
лубрикант на парафинова основа като 6-66 Marine на марката CRC 
8. – Съхранявайте Акваскутера на сухо, защитено място. 
 
ВНИМАНИЕ: Ако не можете да тествате Акваскутера, махнете свещта на запалването и 
налейте 20 мл от маслото за горивна смес в цилиндъра. Бавно издърпайте въжето на стартера 
2-3 пъти, така че маслото да смаже всички части. Завинтете свещта обратно. 
 
10 – ПРИ ПРОБЛЕМИ 
 
Повечето проблеми могат да бъдат решени просто с малко търпение, като систематично 
проверявате началната процедура за „Подготовка на скутера „ (страница 8) и стартиращата 
процедура (страница 9). 
 
Например, ако двигателят откаже да стартира, уверете се: 
- че има горивна смес в резервоара  
- горивната клапа е отворена.  
- Да не сте поставили шнорхела на мястото на тапата на въздушния резервоар?  
- Какво е положението на червеното лостче, нагоре(на смукач) или надолу? 
- Сменихте ли свещта за запалването?  
- Може и да сте наводнили двигателя. 



 
Ако не можете да откриете проблема, след като сте следвали тази процедура, отнесете своя  
Акваскутер до най-близкия Сервизен Център, както бихте сторили с всеки друг уред. 
Правилната преценка за работата на Акваскутера трябва да се прави само при нормални 
условия на използване във водата. Тази процедура предполага, че използваната горивна смес 
е в правилните пропорции и че скутера не е била модифициран (например в опит да се 
нагласи към неподходяща свещ за запалването, напълнен с погрешно масло, опити за 
поправки на карбураторните винтове и горивните връзки, на входящия конектор, на скоби и 
винтове, монтаж на въжета и куки). 
 
 
А) СКУТЕРА НЕ УСПЯВА ДА СТАРТИРА ИЛИ ПЪК СТАРТИРА ТРУДНО: 
- Прилагате ли правилната стартираща процедура? (страница 9) 
- Уверете се, че червеният лост на карбуратора е в правилната позиция. 
- Дане би да е мокра свещта на запалването? Почистете, подсушете или заменете, ако е 
необходимо (в някои случаи тази операция трябва да се повтори). Опитайте да стартирате 
отново с червения лост на карбуратора в позиция „RUN”. 
- Вода в горивния резервоар: изпразнете цялото съдържание на резервоара и заменете с ново 
гориво. Налейте старото гориво в бутилка и изчакайте всичко да се утаи, ако има вода ще я 
видите. Проверете карбуратора: може да има капки вода в него. 
- Проверете бензиновото маркуче, правилно ли е позиционирано на дъното на резервоара. 
Капачката може да не е била затворена правилно или уплътнението и може да е повредено и 
вода да е навлязла в карбуратора (в такъв случай трябва да се замени). 
Уверете се, че тръбите не са счупени и че бензиновото маркуче не е задръстено. 
- Грешна настройка за празен ход: следвайте процедурата (страница 13, фиг. 6) 
 
Б) ДВИГАТЕЛЯТ СПИРА, КОГАТО СКУТЕРА СЕ ПОСТАВИ ВЪВ ВОДАТА: 
1 – Ако двигателят спира, когато водата достигне запалителната свещ, разрешението е да  
напълните лулата на свещта със смазка или вазелин. 
Инсталирайте нова, оригинална запалителна свещ 
възможно най-скоро. 
2 – Винтът за настройка на празен ход на газта не е 
настроен правилно: завъртете го по посока на 
часовниковата стрелка. 
3 – Двигателят забавя(глъхне) във водата, когато се движи 
на пълна мощност: слаба ли е мощността, идваща от 
карбуратора – завъртете винта Н обратно на часовниковата 
стрелка на 1/8 част от пълното завъртане (страница 13, фиг. 
8). 
 
ДРУГИ СЛУЧАИ 
 
4 – Светло синята смукателна тръба (D, фиг. 9) е блокирана или е пълна с гориво. Свалете от 
резервоара и почистете. 
5 – притягащите скоби са разхлабени 
6 – Двигателят не работи във водата? 
7 – Буталото е износено, поради вода, навлизаща през шнорхела, входящата връзка, клапата 
за изгорели газове или резервоара за горивото. 
8 – Вентил на резервоара. Гумената клапа е в малката вътрешна тръба във входа на 
резервоара за горивото: проверете дали е там и преместете вътрешната част с карфица (С, 
фиг. 9), за да позволите да премине малко количество въздух. 
                                                                                                                                                         -                                                                                                        
                                                                                                                                                            фигура 8 



 
- Уверете се, че клапата за изгорелите газове не е деформирана или плоска. Ако е, разкачете я 
с отверка, стартирайте двигателя и след това пак я монтирайте или я заменете (А, фиг.9) 
 
- Заменяйте клапата за изгорелите газове поне два пъти годишно, за да предотвратите 
навлизането на вода в двигателя. 
Внимание: Абсолютно задължително е да изпразните горивния резервоар, ако 
изпращате своя Акваскутер за поправка. 
 
 
 
                                             НОМЕРА НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ 



 



 



 
 
 
 
Превод ВИДРАКС ООД. Всички права запазени! 
 
 


