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Comprei um robô Sibrape e agora o que faço? 

Antes de utilizar seu robô é importante que você deixe a piscina completamente limpa e com pH corrigido. Desta 

forma aspire e escove todas as paredes e o fundo da piscina manualmente antes da primeira utilização do 

aparelho. 

Nos 5 primeiros ciclos de limpeza é normal que o robô não suba nas paredes, pois podem estar escorregadias 

por conta de limo ou algas que ainda existam nelas. Paciência. 

O robô Sibrape será seu maior aliado na limpeza da piscina e tornará sua vida muito mais fácil a partir de agora. 

 

O que muda no tratamento químico de minha piscina com um robô Sibrape? 

O controle de pH e nível máximo de cloro ou sal na água, é muito importante e estão diretamente relacionados 

com o desempenho de seu equipamento. Veja agora os parâmetros ideais para sua piscina: pH deve estar entre 

7,0 e 7,6, cloro até 2,5 ppm e se a piscina tem gerador de cloro a base de sal deve ter no máximo 4000 ppm de 

NaCl. 

O tratamento químico de sua piscina será praticamente o mesmo, com a diferença que a necessidade do uso de 

floculantes, clarificantes ou decantadores reduzirá em muito com o uso freqüente de seu robô. Caso haja a 

necessidade de se utilizar de um processo de decantação a base dos produtos mencionados, aspire sua piscina 

manualmente até que ela volte ao estágio inicial de utilização para que depois seu robô faça a manutenção de 

rotina da piscina. Você pode utilizar o desinfetante que preferir desde que não possua ação combinada com 

clarificantes ou floculantes, pois podem comprometer a performance de seu robô. 

 

Meu robô elimina o uso do filtro? 

Apesar de filtrar a água durante o processo de limpeza de sua piscina, o robô não elimina a necessidade do 

equipamento de filtração tradicional. Contudo, a necessidade de retro lavagens da areia e, conseqüentemente, 

o descarte de água e uso de produtos químicos será reduzido consideravelmente. 

Com o uso contínuo de seu robô, você poderá espaçar mais a rotina de filtração caso sua piscina seja 

residencial. Nas piscinas de clubes e academias, o uso do sistema de filtração deve ser mantido conforme o 

dimensionamento e orientação do profissional responsável pela mesma. 

 

Para onde vai a sujeira? 

A sujeira que é aspirada por seu robô vai para um filtro interno que se encontra num compartimento na parte 

inferior do equipamento. Este filtro deve ser limpo preferencialmente após cada ciclo de operação de seu robô. 

Para limpá-lo basta retirá-lo do compartimento (vide manual) virar do avesso o filtro e remover a sujeira com 

água e sabão neutro. Para maior durabilidade do filtro aconselhamos que uma vez por semana você o lave em 

uma máquina lava roupas. Para tanto, remova o excesso de sujeira antes. 

 

Será que comprei o robô certo para minha piscina? 

Seu robô limpa paredes e fundo da piscina e também pode limpar praias e degraus, entretanto, a limpeza de 

praias e degraus pode variar de piscina para piscina, pois dependem do tipo de acesso, largura dos degraus e 

profundidade da praia que deve ser de no mínimo 50 cm. Não se preocupe se sua praia for muito rasa, pois ele 

identificará o baixo nível de água e retornará para a parte mais funda da piscina, o mesmo ocorre com piscinas 

de fundo infinito, ao chegar ao nível de transbordo. 

Caso sua piscina tenha uma ilha no centro, você de alguma maneira deverá limitar o tamanho do cabo para que 

a limpeza seja feita em 2 etapas. 

Confira a tabela abaixo para saber o equipamento ideal para seu tamanho de piscina: 
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Posso nadar com meu robô? 

Apesar de seu robô ser totalmente seguro funcionando abaixo de 29 volts (DC), não é permitido que você ou 

qualquer pessoa esteja na piscina durante seu uso para que a sua forte sucção não machuque ninguém. 

 

Como faço para acionar uma assistência técnica? 

Você pode recorrer a revenda onde comprou o equipamento para que ela entre em contato com a Assistência 

Técnica Sibrape. 


