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LIV Aquafilter 2000 – návod k obsluze 

Gratulujeme! Zakoupením vysavače s vodním filtrem AQUAFILTER 2000 v našem obchodě 

www.Spořílek.cz jste získali vynikajícího pomocníka v boji proti nečistotě. Je velmi účinný 

a jeho obsluha je velmi snadná. Je víceúčelový a používá se bez dodatečných prachových 

sáčků. 

 

Děkujeme za nákup a přejeme mnoho spokojenosti při práci s naším výrobkem. 

Váš Spořílek.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před prvním použitím si, prosím, pozorně přečtete tento návod. 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit na podpora@sporilek.cz 
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Popis spotřebiče 

1. Držadlo hadice  

2. Ventil s klapkou  

3. Sací trubka  

4. Příchytka šamp. hadičky  

5. Vypínač motoru („MOTOR“)  

6. Vypínač čerpadla („PUMP“)  

7. Rychlospojka  

8. Šamponovací hadička  

9. Závěs  

10. Velká šamponovací hubice  

11. Stěrka na hladké podlahy  

12. Pružná sací hadice  

13. Držadlo vysavače  

14. Mřížka výstupního filtru  

15. Hadička nasávání čistícího roztoku  

16. Závěr 

17. Nádoba na čistící roztok 

18. Nádoba vysavače 

19. Pojezdové kolo 

20. Podvozek vysavače 

21. Otočné kolečko 

22. Čistící roztok – koncentrát 

23. Pěnový filtr 

24. Odměrka pro dávkování koncentrátu 

25. Štěrbinová hubice 

26. Trvalý filtr 

27. Kartáč na nábytek 

28. Malá šamponovací hubice 

29. Podlahová hubice 

30. Polštářová hubice 
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Důležité upozornění 

 Vysavač je určen pro vysávání v domácnosti 

 Spotřebič je povoleno připojit pouze ke střídavému napětí, které je uvedeno na typovém 

štítku vysavače 

 Vysavač vypněte a odpojte ze zásuvky po každém použití, před každým čištěním, údržbou, 

při vyprazdňování nebo při výměně filtrů 

 Nevytahujte zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky taháním za kabel 

 Součásti vysavače, které vedou elektrický proud, nesmějí přijít do styku s vodou 

 Před použitím vysavače zkontrolujte, jestli není přívodní kabel poškozený 

 Pokud jsou na přívodním kabelu známky poškození, nesmí se vysavač používat 

 Nikdy nevysávejte hořící zápalky, hořící nedopalky cigaret, žhavý popel, hořlaviny, 

výbušné a agresivní látky a také látky s vysokou pěnivostí 

 Nepoužívejte poškozený spotřebič 

 Vysavač není vhodný k vysávání látek, které mohou poškozovat lidské zdraví 

 Nepřemisťujte vysavač taháním za sací hadici 

 Opravu vysavače může provádět pouze autorizovaný servis při zjištění neodborného 

zásahu do vysavače, nebude uznán nárok na bezplatnou záruční opravu 

 Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly 

 Nenechávejte vysavač v provozu bez dohledu 

 Nenechávejte vysavač v dosahu dětí 

 Pokud není vysavač používán k účelu, pro který byl vyroben, nebo je používán nevhodně, 

nepřebírá výrobce/dovozce odpovědnost za jeho eventuální poškození 

 Vysavač je určen pro používání v suchých prostorech 

 Pokud není v nádobě na šampon dostatek kapaliny, nezapínejte čerpadlo (tlačítko 

s označením „PUMP“) 

 S čistícím roztokem zacházejte opatrně 

 Čistící roztok uchovávejte mimo dosah dětí 

 Dbejte zvýšené opatrnosti při práci s čistícím roztokem, aby se nedostal do očí, úst nebo 

kontaktu se sliznicemi, v případě kontaktu s čistícím roztokem opláchněte zasažené místo 

tekoucí vodou 

 Nemíchejte používaný čistící roztok s jinými čisticími prostředky 

 Při případném kontaktu čistícího roztoku s pokožkou opláchněte zasažené místo vodou 

 Používejte pouze doporučený čistící roztok se sníženou pěnivostí 

 Po šesti měsících provozu se doporučuje vyměnit omyvatelný trvalý filtr 

 Akustický výkon 82 dB 
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A. Sestavení přístroje 

 

 Vysavač a krabici s příslušenstvím vyndejte z kartonové krabice 

 Odepněte závěr nádoby a sejměte z nádoby hlavu vysavače (obr. A2, A3), potom vyndejte 

z nádoby separátor (obr. A4) 

 Sejměte nádobu na čistící roztok z podvozku 

 Z příslušenství vezměte kolečka a nasaďte je na podvozek (obr. A5, A6) 

 Hlavu vysavače nasaďte zpátky na nádobu a zapněte závěry (obr. A7, A8) 

 Nasaďte zpět na podvozek nádobu na čistící roztok 

 Vezměte z příslušenství hadičku nasávání čistícího roztoku a vložte ji do nádoby na čistící 

roztok (obr. A1) 

 Volnou část hadičky upevněte na příslušné místo na hlavě vysavače 

 Připevněte šroubem závěs na sací trubku vysavače (obr. A10) 

 Připojte pružnou sací hadici (obr. A9) 

 Na sací trubku nasaďte vybrané příslušenství (podle předpokládané činnosti) 

 Ostatní součásti příslušenství nasaďte na závěry vysavače 

 

B. Suché vysávání s vodní filtrací 

 

Důležité! 

Při suchém vysávání je nutné použít funkci vodního filtru 

Vysávání bez vodního filtru je zakázané! 
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Příprava vysavače 

 Při přípravě nesmí být vysavač připojen k elektrické síti 

 Sundejte hlavu vysavače z nádoby (obr. B1) 

 Do nádoby nalijte 2 2,5 l vody (obr. B2), nenalévejte větší množství vody, protože pak by 

vodní filtr nemohl správně fungovat 

 K objímce uvnitř nádoby připojte koleno, koleno připojte tak, aby bylo vertikálně a jeho 

výstup byl ponořen do vody (obr. B3). 

 Vložte do nádoby separátor, při správném uložení separátor zapadne do nádoby a 

sklopte držadlo separátoru (obr. B4) 

 Na plovákový koš na spodní části hlavy vysavače nasaďte omyvatelný trvalý filtr poz. 26 

(obr. B5) 

 Nasaďte hlavu vysavače zpět na nádobu (obr. B6) 

 Připojte pružnou sací hadici, nikdy nezapínejte vysavač, pokud nemá nasazenou sací 

hadici! (obr. B7) 

 Na sací trubku nebo rukojeť hadice nasaďte hubici, kterou chcete používat při vysávání 

 Štěrbinová hubice pro vysávání štěrbin a těžko přístupných rohů, apod. (obr. B8) 

 Polštářová hubice na vysávání čalouněného nábytku (obr. B9) 

 Kartáč na nábytek a na vysávání zaprášených ploch (police, ….) (obr. B10) 

 K vysávání podlahy nasaďte na sací trubku podlahovou hubici a přepněte její kartáče do 

požadované polohy (na koberce obr. B11, nebo na tvrdé podlahy lino, dlažba obr. B12) 

 Kabel připojte do zásuvky, vypínačem zapněte vysavač a můžete začít s vysáváním 

 Na suché vysávání nebo hloubkové čištění a vyklepávání čalouněných ploch a matrací 

můžete použít turbohubici s hloubkovým účinkem (poz. 31 - je součástí výbavy pouze u 

některých provedení) 

 

Po použití 

 

 Vypněte vysavač (obr. B13) a odpojte ho od elektrické sítě (obr. B14) 

 Odpojte sací hadici (obr. B16) a sejměte hlavu vysavače z nádoby (obr. B15) 

 Vyjměte separátor (obr. B17) a opláchněte ho nad nádobou vysavače, nejvíce špíny je 

v jeho dolní části 

 Sejměte koleno (obr. B18) a také ho opláchněte nad nádobou 

 Špinavou vodu vylejte do výlevky, WC nebo jiného zařízení s větším odpadem 

 Nevylévejte špinavou vodu do umyvadla, mohlo by se ucpat (obr. 21) 
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 Nádobu vypláchněte a vytřete ji do sucha hadrem (obr. 22) 

 Opláchněte a osušte ostatní části vysavače, vysavač znovu sestavte a uložte 

 

C. Mokré vysávání 

 

Důležité! 

Před mokrým vysáváním vyjměte z nádoby separátor a koleno! 

 

 

Příprava vysavače 

 Při mokrém vysávání se používá pouze pěnový filtr, který se nasadí na plovákový koš na 

 spodní části hlavy vysavače (obr. C1) 

 Z nádoby vyjměte separátor (obr. C2) a koleno (obr. C3) 

 Nasaďte hlavu vysavače zpět na nádobu (obr. C4) 

 Připojte sací hadici (obr. B7) 

 Na trubku nebo držadlo sací hadice nasaďte velkou šamponovací hubici (obr. C6), při 

vysávání na tvrdém podkladu (dlažby, lino, ..) nasaďte stěrku (obr. C5) 

 Vysavač připojte k el. síti (obr. C7), zapněte ho vypínačem (obr. C8) a můžete začít s 

vysáváním 

 Když kapalina v nádobě dosáhne určité hladiny, uzavře plovák průtok vzduchu k motoru, 

je slyšet zvýšení zvuku vysavače. To znamená, že nádoba je plná. 

 Vysavač vypněte a odpojte od el. sítě (obr. C8, C7) 

 Nádobu vylejte, vypláchněte a po skončení vysávání vytřete suchým hadrem (obr. C9, 

C10), pěnový filtr přeperte a dejte uschnout 

 Poté vysavač opět sestavte a uložte 
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D. Mokré čištění s vysáváním šamponu - sestavení přístroje 

 

 Uvolněte závěry a sundejte hlavu vysavače z nádoby 

 Na plovákový koš nasaďte pěnový filtr (obr. C1) 

 Vyndejte nasávací šamponovací hadičku z nádoby na čistící roztok (obr. D1) 

 Vyjměte nádobu na čistící roztok z podvozku (obr. D2) 

 Do přiložené odměrky nalijte čistící koncentrát, podle požadované koncentrace přelijte 

potřebné množství do nádobky na čistící roztok a dolijte studenou vodou, nejvýše po 

značku MAX na nádobě (obr. D3, D4, D5) 

 Plnou nádobu vložte zpět na podvozek (obr. D6) 

 Hadičku nasávání čistícího roztoku vložte do nádoby na čistící roztok (obr. D7) 

 Hlavu vysavače nasaďte zpět na nádobu vysavače 

 Volnou část hadičky nasávání čistícího roztoku připevněte k hlavě vysavače 

 Na držadlo hadice připevněte ventil s klapkou šamponovací hadičky (obr. D8, D9) 

 Šamponovací hadičku připevněte příchytkami na sací trubku a pružnou hadici (obr. D10) 

 Koncovku šamponovací hadičky zasuňte do rychlospojky na hlavě vysavače (obr. D11) 

 Odpojení šamponovací hadičky z rychlospojky provedete tak, že rychlospojku stisknete 

prsty na vyznačených místech (obr. D12) 

 Sací hadici připevněte k vysavači (obr. D13) 

 Nasaďte sací trubku na držadlo hadice (obr. D16) 

 Na konec trubky nasaďte šamponovací hubici (obr. D14), pro čištění hladkých podlah 

nasaďte na šamponovací hubici stěrku (obr. D15). 

 Šamponovací hadičku od hubice nasaďte do rychlospojky na ventilu s klapkou na držadle 

hadice (obr. D17, D18) 

 Trubky s hubicí zavěste pomocí závěsu na vysavač (obr. A11) 
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 V případě potřeby můžete použít malou šamponovací hubici, ta se nasazuje přímo na 

držadlo hadice a hadička se připojuje také k rychlospojce na ventilu s klapkou (obr. D18, 

D19), tato malá šamponovací hubice se používá např. na čištění čalouněného nábytku 

 Před zahájením vysávání odviňte celý přívodní kabel 

 Připojte kabel do sítě a můžete zahájit vysávání (obr. D20) 

 

E. Mokré čištění textilií, koberců a hladkých podlah 

 

Důležité: 

Čerpadlo se nesmí zapnout, pokud není v nádobě čistící roztok! 

Před každým šamponováním zkontrolujte hladinu kapaliny v nádobě na čistící roztok. 

 

E1. Méně znečištěné textilie 

 Zapněte oba vypínače (označené „MOTOR“ a „PUMP“ - obr. E1, E2) 

 Stlačením klapky pod držadlem hadice se čistící roztok rozprašuje na čištěný povrch (obr. 

E3) 

 Uvolněním klapky se rozprašování čistícího roztoku přeruší (obr. E4) 

 Pohybujte se šamponovací hubicí po koberci několikrát rovnoměrně a pomalu dopředu a 

dozadu a přitom opakovaně stiskněte klapku a nastříkejte na koberec čistící roztok (obr. 

E5) 

 Poté ještě několikrát opakujte pohyb se šamponovací hubicí, ale už bez stisknuté klapky; 

přitom vysajete z koberce co nejvíce čistícího roztoku s nečistotami. 

 

E2. Velmi znečištěné textilie 

 Zapněte pouze čerpadlo (vypínač „PUMP“) 

 Stisknutím klapky ventilu postříkejte čistícím roztokem plochu o rozměru cca 1 m2 

 Vypněte čerpadlo 

 Zapněte motor (vypínač „MOTOR“) 

 S hubicí několikrát pohybujte po koberci dopředu a dozadu, abyste vysáli co největší 

množství roztoku a koberec maximálně vysušili 

 Tento postup opakujte na celém koberci, v případě velkého znečištění opakujte postup 

několikrát i na stejném místě 
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 Nechoďte po vlhkém koberci, počkejte až úplně vyschne, proto doporučujeme provádět 

šamponování koberců večer. 

E3. Mokré čištění hladkých podlah 

 Na velkou šamponovací hubici nasaďte stěrku na hladké podlahy (obr. E6) 

 Zapněte oba vypínače („MOTOR“ i „PUMP“) 

 Stisknutím klapky na ventilu rozprašte čistící prostředek po podlaze a hubicí se stěrkou 

vícekrát rovnoměrně a pomalu pohybujte dopředu a dozadu 

 Bez stisknutí klapky tento pohyb ještě několikrát opakujte, abyste dosáhli maximálního 

vysušení podlahy 

 

F. Po použití 

 

Důležité! 

Po každém mokrém vysávání se šampónováním je nutné opláchnout díly vysavače (hadici, 

trubku, hubici) vlažnou čistou vodou a propláchnout šamponovací soustavu (čerpadlo, 

hadičky, ventil) studenou čistou vodou následovně: Nejdříve vypněte vysavač i čerpadlo. 

Do nádoby na čistící roztok nalijte cca 1 litr čisté studené vody, zapněte čerpadlo („PUMP“) 

a stiskněte klapku na ventilu na držadle hadice (hubici držte např. nad umývadlem nebo 

vanou) a držte ji tak dlouho, dokud není nádoba na čistící roztok prázdná. Když je nádoba 

na čistící roztok prázdná, vypněte čerpadlo. Při nepropláchnutí šamponovacího systému a 

při jeho delším nepoužívání může dojít k poruše čerpadla (jeho „zalepení“ zbytky čištícího 

roztoku). 

 Po každém mokrém vysávání se šampónováním vypněte čerpadlo (vypínač „PUMP“) (obr. 

F1) 
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 Stiskněte klapku ventilu, aby se ze šamponovacích hadiček uvolnily zbytky čistícího 

roztoku, který je pod tlakem (obr. F2). 

 Dříve než vypnete vysavač, nadzdvihněte trubku s hubicí trochu vzhůru, aby hubice a 

trubky trochu vyschly 

 Vypněte vysavač (vypínač „MOTOR“) (obr. F3) 

 Vytáhněte přívodní kabel ze sítě (obr. F4) 

 Naviňte kabel kolem hlavy vysavače (obr. F5) 

 Odpojte šamponovací hadičky a sací hadici (obr. F6, F7) 

 Odpojte nasávací šamponovací hadičku z hlavy vysavače a vyndejte ji z nádoby na čistící 

roztok 

 Vyjměte nádobu na čistící roztok z podvozku vysavače (obr. F8) 

 Sejměte hlavu vysavače z nádoby vysavače (obr. F9) 

 Vyprázdněte nádobu vysavače, vypláchněte ji a vytřete suchým hadrem (obr. F10, F11) 

 Nasaďte zpět hlavu vysavače na nádobu (obr. F12) a uložte nádobu na čistící roztok zpět 

na podvozek vysavače (obr. F13) 

 Připojte zpět nasávací šamponovací hadičku, sací hadici a šamponovací hadičky (obr. F14, 

F15) 

 Hadici s trubkou a hubicí zaparkujte pomocí závěsu na vysavač (obr. F16) 

 

G. Údržba vysavače 

 

 Nádobu a hlavu vysavače udržujte v čistotě 

 Ušpiněnou nádobu omyjte vodou 

 Po vyprázdnění nádoby ji vždy vypláchněte a vysušte suchým hadrem (obr. G4, G5) 

 Po ukončení mokrého vysávání nebo šampónování přepláchněte také pěnový filtr (obr. 

G6) 

 Vysavač je vybaven výstupními filtry, které je možno snadno vyměnit (obr. G7), filtry 

měňte podle potřeby 

 Pokud nemá vysavač dostatečný výkon, přesvědčte se, jestli není zanesený trvalý 

omyvatelný filtr, v případě potřeby ho omyjte pod tekoucí vodou (obr. G11) a nechte 

vyschnout 

 Častým důvodem sníženého výkonu jsou také ucpané trubky, sací hadice nebo 

příslušenství 
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F. Použití šamponu 

 

Návod na použití čisticího roztoku 

„EXTRA“ je koncentrovaný čistící prostředek pro hluboké strojní čištění podlah, 

textilií,podlahových krytin a koberců. Má sníženou pěnivost. Zředěný prostředek se používá u 

strojního čištění, které pracuje na bázi rozstřikování čistícího prostředku. 

 

ŘEDĚNÍ: u čistícího prostředku přiloženého k vysavači se používá poměr 0,25 l koncentrátu 

EXTRA na 5 litrů studené vody (poměr 1 : 200) 

 V příslušenství vysavače je přiložena odměrka na dávkování koncentrátu (obr. H4). 

 Do odměrky nalijte koncentrát čistícího roztoku (3 – 5 uzávěrů roztoku nebo cca ¼ 

odměrky) (obr. H4). 

 Koncentrát nalijeme z odměrky do nádoby na čistící roztok (obr. H5) 

 Do nádoby na čistící roztok nalijeme studenou vodu tak, aby dosahovala ke značce MAX 

(obr. H6) 

 

POZOR! Příliš velká koncentrace roztoku může způsobit poruchu čerpadla! 

 

SPOTŘEBA: 1 l naředěného roztoku stačí cca na 5 m2 čištěné plochy (podle stupně zašpinění). 

 

DŮLEŽITÉ: Před začátkem prací zkontrolujte dávkování a účinek čistícího roztoku na povrchu 

 koberce nebo podlahy. Při rozstřikování čistícího prostředku na koberec nebo jiné textilie 

dbejte na to, aby nedošlo k nadměrnému namočení textilie. 

 

UPOZORNĚNÍ 

 Čistící prostředek uchovávejte mimo dosah dětí 

 Používejte pouze čistící prostředek pro strojní čištění koberců se sníženou pěnivostí 

 V případě zasažení očí vypláchněte oči tekoucí vodou 

 Při styku čistícího prostředku s pokožkou omyjte zasažené místo vodou 

 V případě požití vypijte větší množství vody, nevyvolávejte zvracení 


