Resolução de problemas – Bomba Quickshot modelo BAM.B01
Sintoma

O que deve ser feito

É possível bombear facilmente, mas o ar não Verifique vazamentos de ar;
é enviado ao cilindro e o ponteiro do
manômetro não se mexe.
Verifique se a válvula de alívio está apertada
adequadamente;
O ponteiro do manômetro sobe mas perde
pressão após bombear
Verifique todas as conexões entre a bomba e
o cilindro da carabina.
Quando bombeando para baixo, o cabo da
bomba volta para cima. Bomba está dura
para bombear para cima.
Quando bombeio para baixo, o ponteiro do
manômetro sobe, mas quando o cabo da
bomba volta para cima o ponteiro desce.

Verificar a válvula de passagem de ar, a mola
da válvula pode estar mal posicionada;
O anel verde (31) da válvula de ar pode estar
danificado;
Existe muita impureza ou óleo em excesso
no anel.

Quando bombeando para cima, o cabo da
bomba volta para baixo rapidamente.
Depois de parada vários dias, a bomba está
dura ao bombear para cima. É necessário
aplicar muita força

Se durante o bombeamento o ponteiro do
manômetro não se mexe, deve-se apertar o
terceiro pistão, que está solto.
Outra situação para o mesmo problema
pode ser o acumulo de óleo/impureza no
canal do terceiro pistão causa obstrução.
Deve-se limpar completamente o terceiro
pistão.

Quando bombeando o cabo da bomba para
no meio do curso e existe muita resistência
para bombear para baixo ou para cima.
Normalmente a bomba também está muito
quente.

O terceiro pistão pode estar com problemas.
Você deve verificar o terceiro pistão e seus
anéis. Normalmente a troca dos anéis resolve
o problema.

Durante o enchimento do cilindro, se
consegue atingir altas pressões, mas a
velocidade de bombeamento se torna lenta

Falta óleo, fazendo os anéis trabalharem sem
lubrificação
Os anéis do primeiro pistão podem estar
danificados
O anel do primeiro tubo pode estar
danificado

Ao bombear para cima, existe ar saindo pelo
furo localizado no cabo. Este
comportamento não é normal. (Um pouco
de saindo por este furo ao bombear para
baixo é normal).

Os anéis do segundo pistão podem estar
danificados
O segundo pistão está solto

Não é possível passar de 200-800 PSI
durante o enchimento do cilindro

O terceiro cilindro pode estar solto
O anel da válvula de passagem de ar pode
estar danificado

Durante o enchimento o cabo da bomba
volta para cima quando bombeando para
baixo, mas não existe resistência ao
bombear para cima. O ponteiro do
manômetro não se move

O anel 13 (Ø14 x Ø2,5) pode estar danificado
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