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TURBOhandy  - stylowy i  wydajny odkurzacz 
bezprzewodowy, dzięki któremu w Twoim oto-
czeniu zapanuje czystość!

TURBOhandy 2w1 składa się z dwóch elemen-
tów:

TURBO szczotki oraz odkurzacza Handy.
Urządzenie TURBOhandy 2w1 jest  lekkie  
i zawsze w gotowości do użycia.
Doskonale sprawdzi się podczas odku-
rzania zarówno dużych jak i małych po-
wierzchni. Z łatwością dotrzesz także do 
trudnodostępnych miejsc. Na Twojej szafie 
w pokoju i szafkach kuchennych zalega war-
stwa kurzu? Wystarczy minuta, by pozbyć się 
tego problemu. Chcesz wyczyścić pełen kurzu  
i pajęczyn schowek na narzędzia lub garaż? 
Twoje dzieci jadły ciasteczka na tylnych siedze-
niach samochodu?

Nie ma miejsca, do którego nie mógłbyś zabrać
odkurzacza TURBOhandy 2w1.

TURBO POWER wraz  
z TURBO szczotką 
umożliwia odkurzanie 
podłóg, wykładzin 
i dywanów, które 
sprzątniesz  w 
wygodnej pozycji 
stojącej.

Składana rączka 
umożliwia łatwe 
przechowywanie 
urządzenia.

Za pomocą odłącza-
nego odkurzacza
Handy odkurzysz 
każdy trudnodostęp-
ny kąt.

Dzięki elemento-
wi filtrującemu, 
który można myć, 
zapomnisz o 
drogich
i niehigienicznych 
workach na kurz.

Specjalny mechanizm 
sprawia, że 
TURBOhandy jest 
urządzeniem 
wolnostojącym, 
ułatwia tym 
samym wiele prac 
porządkowych  
w Twoim domu.

CIESZ SIĘ  LUKSUSEM PRAWDZIWEJ CZYSTOŚCI W TWOIM DOMU 

ŁATWY I SZYBKI  SPOSÓB 
NA NIESKAZITELNĄ CZYSTOŚĆ
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1. SPECYFIKACJA

1A Przełącznik uruchamiający TURBO POWER

1B Przełącznik uruchamiający odkurzacz (HANDY)

2 Składane ramię TURBO POWER

2.1 Uchwyt (Rączka)

2.2 Przegub składania ramienia

2.3 Przycisk do składania ramienia

2.4 Przycisk zwalniający (Handy)

2.5 Uchwyt Handy 

2.6 Elektryczna TURBOszczotka

3 Odkurzacz HANDY

4 Element filtrujący
4.1: Filtr stożkowy do czyszczenia/mycia

4.2: Deflektor filtra
5 TURBOszczotka (widok od spodu) 

6 Baza ładująca

6.1: Zasilacz

7 Pojemnik na zanieczyszczenia

8 Wolnostojący mechanizm ZEPTERA



• Przed użytkowaniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

• Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego!

• Urządzenie nie jest zabawką, dlatego należy zachować szczególną ostrożność, gdy w pobliżu 
znajdują się dzieci.

• Należy regularnie sprawdzać czy urządzenie lub jego elementy nie zostały uszkodzone. 
Urządzenia nie wolno używać w przypadku, gdy wtyczka lub inny element uległ uszkodzeniu.

• Nigdy nie należy samodzielnie rozkręcać zasilacza sieciowego ani wymieniać kabla. 
Wszelkie naprawy należy przeprowadzać w centrum serwisowym firmy Zepter. Niewłaściwe 
przeprowadzenie naprawy może spowodować zagrożenie dla użytkowników produktu.

• Nigdy nie należy ciągnąć za kabel, aby odłączyć zasilacz sieciowy z sieci. Zawsze chwyć za 
wtyczkę.

• Korzystając z zasilacza sieciowego należy zwracać uwagę, gdzie znajduje się kabel, aby się  
o niego nie potknąć. Kabel powinien znajdować się z dala od rozgrzanych powierzchni (np. od 
kuchenki).

• Nie dotykaj zasilacza sieciowego ani kabla mokrymi dłońmi.

• Należy korzystać z urządzenia wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

• Nie używaj urządzenia do zbierania łatwopalnych substancji (np. paliwa lub rozpuszczalnika) lub 
płonących obiektów (np. popiołu, zapalonych papierosów).

• Nigdy nie używaj urządzenia do zbierania ostrych przedmiotów takich jak kawałki szkła.

• Gdy odkurzacz jest włączony, nie kieruj go w kierunku ludzi lub zwierząt.

• Korzystaj z zasilacza sieciowego wyłącznie na suchych powierzchniach w budynku.

• Urządzenie może być używane wyłącznie z zestawem załączonych akcesoriów.

• Instrukcję obsługi należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.

• Kiedy przekazujesz urządzenie innej osobie, przekaż jej również instrukcję obsługi.

• Urządzenie nie powinno być używane przez osoby z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, 
sensorycznymi i mentalnymi, bądź przez osoby, którym brakuje odpowiedniego doświadczenia, 
chyba, że znajdują się pod nadzorem lub zostały pouczone przez osobę odpowiedzialną za ich 
bezpieczeństwo.

• W przypadku uszkodzenia kabla zasilacza należy przekazać urządzenie producentowi, punktowi 
serwisowemu lub wykwalifikowanej osobie w celu naprawy. W przeciwnym wypadku użytkownik 
naraża się na niebezpieczeństwo.

• Należy korzystać wyłącznie z zasilacza sieciowego udostępnionego razem z urządzeniem.

• Nie używać urządzenia w innym celu niz zostało przeznaczone. Firma Zepter nie ponosi 
odpowiedzialności z zniszczenia lub zranienia osób trzecich w związku z niewłaściwym 
używaniem produktu.

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO 
     UŻYWANIA URZĄDZENIA
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3. URUCHAMIANIE URZĄDZENIA

Rozpakowywanie i składanie
Sprawdź, czy w pudełku znajdują się wszystkie elementy. Lista części znajduje się  
w rozdziale 1. SPECYFIKACJA.
1. Rozłóż ramię.
 a. Ramię można składać i rozkładać.
 b. Złożenie pozwala na łatwe przechowywanie urządzenia bez  
      zajmowania dużej ilości miejsca. 
1A. Złóż bazę ładującą.

2. Zainstaluj elektryczną TURBO szczotkę dokładnie wpasowując ją w otwór ssący.

3. Ustaw bazę ładującą w pobliżu gniazdka elektrycznego (z dala od źródeł 
ciepła i wilgoci). Włóż zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego i podłącz bazę 
ładującą.

Wolnostojący mechanizm Zeptera 
Wolnostojący mechanizm Zeptera to jeden z małych, inteligentnych wynalazków, 
które są cechą charakterystyczną wszystkich urządzeń Zeptera. Wolnostojący 
mechanizm pozwala TURBOhandy 2w1 pozostać w pozycji pionowej nawet, kiedy 
urządzenie nie stoi na bazie ładującej. Dzięki temu w trakcie czyszczenia możesz 
uwolnić ręce i przestawić meble.

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO 
     UŻYWANIA URZĄDZENIA
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4. ŁADOWANIE

Umieść urzadzenie w bazie ładującej (uwaga: za każdym razem upewnij się, 
że urządzenie jest wyłączone). W trakcie procesu ładowania kontrolka na 
urządzeniu będzie migać. Po zakończeniu ładowania kontrolka będzie świecić 
stałym światłem. Pełne naładowanie akumulatora przed pierwszym użyciem 
zajmuje 14-16 godzin. Po całkowitym rozładowaniu, akumulator wymaga 12-14 
godzin ponownego ładowania. Aby mieć pewność, że urządzenie będzie w każdej 
chwili gotowe do użycia, należy zawsze odstawiać je na bazę ładującą. 
Zasilacz sieciowy może się nagrzać w trakcie ładowania, jest to normalne zjawisko.

1. Urządzenie po pełnym naładowaniu z użyciem TURBO szczotki działa około 15 min.
2. Urządzenie bez użycia Turboszczotki działa około 30 min. pełnej pracy.

Istnieje możliwość oddzielnego zakupienia ZASILACZA (PWC-400-054).  
W przypadku zużycia akumulatora, w celu jego wymiany należy skontaktować 
się z miejscowym punktem serwisowym firmy Zepter.
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4. ŁADOWANIE 5. FUNKCJE

Czyszczenie podłóg i dywanów jeszcze nigdy nie było tak wygodne! 
TURBO handy 2w1 to nowe, niezwykle praktyczne urządzenie, które po-
zwoli Wam wyszczotkować i odkurzyć cały dom a nawet trudno dostepne 
miejsca. Jest bezprzewodowe, ładowane i umożliwia stosowanie w dwóch  
wariantach:  większego Turbo Power przeznaczonego do czyszczenia podłóg  
i dywanów oraz odkurzacza Handy przeznaczonego do zbierania okruchów i kurzu.

5.1 Odkurzanie podłóg i dywanów za pomocą elementu TURBO  
        POWER
Dzięki zastosowaniu elektrycznej turboszczotki TURBOhandy 2w1 jest bardzo 
mocny mimo delikatnego wyglądu.  Kurz i brud nie mają szans. 
Połączenie smukłego wyglądu i lekkości ze skutecznością i siłą TURBO szczotki 
sprawiają, że TURBOhandy 2w1 pokona każdy brud i kurz.
TURBOhandy 2w1 dotrze wszędzie, nie zmęczy się, ani nie zmniejszy swojej 
wydajności. Jest bezprzewodowy i po użyciu można go naładować. 
 
W skład urządzenia wchodzi silna turboszczotka z elementem ssącym oraz 
wirująca szczotka do odkurzania dywanów korzystająca z tego samego zasysanego 
powietrza. Turboszczotka to narzędzie do odkurzania dywanów, które potrafi 
dokładnie oczyścić dywan i inne rodzaje podłoża z kurzu, sierści oraz wszelkich 
innych włókien.

Uruchom urządzenie przesuwając przełącznik (1A) do przodu.

5. 2 Odkurzanie stołów, mebli, foteli samochodowych i innych 
         powierzchni za pomocą odkurzacza HANDY
Dzięki odkurzaczowi Handy z łatwością odkurzysz okruszki na stole, sierść na 
meblach, fotele samochodowe oraz wszelkie trudno dostępne kąty. Wystarczy, 
że naciśniesz przycisk uwalniający (2.4) a Handy będzie gotowy do użycia. 
Pomysłowa końcówka pozwoli Ci dotrzeć nawet do najwęższych miejsc.
Przy odłączaniu odkurzacza Handy, pamiętaj aby zawsze wciskać przycisk 
zwalniający (2.4).
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6. KONSERWACJA

1. Odłącz cały pojemnik, naciskając przycisk zwalniający i przekręć pojemnik na 
kurz. 

2. Zdemontuj filtr (4) oraz opróżnij zawartość pojemnika.
    (Filtr można otrzepać lub wyczyścić za pomocą ciepłej wody. 
     Należy się upewnić, aby przed ponownym zamontowaniem, wszystkie części 

były suche).

3. Ponowne składanie części
     Najpierw połącz deflektor filtra (4.2) i filtr stożkowy (4.1), następnie umieść 

całość w pojemniku (4), tak jak na zdjęciach poniżej.

Następnie złóż i zamontuj pojemnik na kurz, postępując odwrotnie niż w trakcie 
jego demontażu.
Istnieje możliwość oddzielnego zakupienia Systemu Filtracyjnego PWC-400-
102 w razie potrzeby wymiany. W celu dokonania zakupu należy skontaktować 
się z miejscowym punktem serwisowym firmy Zepter.
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6. KONSERWACJA

Czyszczenie szczotki wirującej
Jeśli z jakiegoś powodu szczotka wirująca (5) ulegnie zablokowaniu lub zapchaniu, 
może spowodować redukcję siły ssania. W takiej sytuacji nalezy ją oczyścić. Najpierw 
wyłącz urządzenie, a następnie za pomocą nożyczek usuń wszelkie elementy  
(np. nitki), które owinęły się wokół szczotki.

Jeśli zajdzie potrzeba wyjęcia szczotki wirującej, otwórz osłonkę obracając śrubki 
przy pomocy śrubokręta w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
Osłonka lekko się poluzuje i będzie ją można zdjąć.

Wyjmij szczotkę wirującą i ją wyczyść. Po czyszczeniu umieść szczotkę wirującą 
z powrotem na jej miejscu i upewnij się, że dobrze się wpasowała i może obracać 
się bez przeszkód.
Nałóż osłonkę i przymocuj ją dokręcając śrubkę w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara.

Czyszczenie kółek
Jeśli kółka zostaną zablokowane przez nitki lub brud, należy ostrożnie je wyjąć, 
korzystając np. ze śrubokręta. Następnie należy usunąć nitki lub inne obiekty, które 
mogły wkręcić się w osie kółek.  Po wyczyszczeniu należy umieścić kółka na swoim 
miejscu, naciskając je.
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7. DANE TECHNICZNE

Zgodnie z artykułem 13 Dekretu nr 151 z dnia 25 lipca 2005 dotyczącego wdrażania Dyrektyw 
Europejskich 2002/95/EC, 2002/96/EC oraz 2003/108/EC w sprawie ograniczenia wykorzystania 
groźnych substancji w sprzętach elektrycznych i elektronicznych oraz ich usuwania, znak 
przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że po zakończeniu użytkowania produktu nie należy 
go wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami.
Dlatego też, po zakończeniu użytkowania produktu, jego użytkownik musi go przekazać do 
wybranego punktu odbioru odpadów elektronicznych i elektrotechnicznych lub przekazać go 
sprzedawcy przy zakupie nowego podobnego urządzenia, na zasadzie jeden za jeden.

8. UTYLIZACJA

ZASILACZ SIECIOWY -WEJŚCIE: 230-240V~50Hz

ZASILACZ SIECIOWY -WYJŚCIE: 15,6 V prąd stały 400 mA

WAgA: 3,4 kg

WYMIARY: 113,50 X 16,00 X 27,00 cm

KOD PRODUKTU: PWC – 400

MOC 85 W

CZAS łADOWAnIA 12-14h

CZAS PRACY 15-25 min
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7. DANE TECHNICZNE 9. GWARANCJA

Urządzenie może być używane wyłącznie do celów, do których zostało 
zaprojektowane, tj. do czyszczenia pomieszczeń mieszkalnych i poprawiania 
jakości powietrza. Firma Zepter International nie ponosi odpowiedzialności za 
wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego, nieprawidłowego lub nierozsądnego 
stosowania produktu. Wszystkie nasze produkty przechodzą dokładne testy i są 
objęte gwarancją dotyczącą wad fabrycznych. Gwarancja zaczyna obowiązywać w 
dniu zakupu. Data zakupu widoczna jest na fakturze wystawionej przez sprzedawcę w 
chwili dostarczenia urządzenia. W okresie objętym gwarancją gwarant zobowiązuje 
się bezpłatnie naprawić lub wymienić części, w których wystąpiła wada fabryczna. 

Complian
t

Szczegółowe warunki gwarancji określa Karta gwarancyjna dostarczana 
kupującemu wraz z produktem i dowodem zakupu.

• Niniejsza karta gwarancyjna nie ogranicza praw konsumenta odnośnie 
stosowanego prawa międzynarodowego ani praw konsumenta w stosunku do 
przedstawiciela Zepter odnośnie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy nimi.
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10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYnA ROZWIĄZAnIE

Odkurzacz nie działa

Akumulator uległ rozładowaniu. Naładuj odkurzacz na bazie 
ładującej.

Akumulator uległ zużyciu
(nie daje się naładować)

Wymień akumulator (w tym 
celu skontaktuj się z punktem 
serwisowym firmy Zepter).

Akumulator nie ładuję się
Uszkodzony zasilacz. należy 
skontaktować się z serwisem 
Zepter.

Styki łączące odkurzacz z bazą 
ładującą są brudne.

Przeczyść styki wilgotną 
szczotką. Przed ponownym 
użyciem upewnij się, czy styki są 
suche.

Gniazdko elektryczne nie 
dostarcza prądu.

Brak napięcia w gniazdku 
sieciowym.

Elektryczna turboszczotka nie 
działa  

Dwa metalowe bolce 
elektrycznej turboszczotki nie 
mają kontaktu z odkurzaczem.

Mocno włóż elektryczną turbo 
szczotkę do zasysającej końcówki 
odkurzacza ręcznego – dzięki 
temu podłączysz elektryczną 
truboszczotkę do zasilania.

Elektryczna turboszczotka 
uległa zapchaniu.

Usuń włosy, nitki itp. z 
elektrycznej turboszczotki. (patrz 
rodział 6)

Odkurzacz nie zbiera brudu lub 
słabo zasysa. Pojemnik na kurz jest pełen. Opróżnij pojemnik na kurz.

Filtr w pojemniku na kurz 
wymaga oczyszczenia lub 
wymiany.

Wyjmij filtr i sprawdź, czy nie 
blokuje przepływu powietrza. 
Oczyść filtr. Gdyby zaszła taka 
potrzeba wymień filtr (w tym 
celu skontaktuj się z punktem 
serwisowym firmy Zepter).

Odkurzacz (akumulator) 
wymaga naładowania.

Naładuj odkurzacz (akumulator) 
na bazie ładującej.

Kurz wydostaje się z odkurzacza 
na zewnątrz

Pojemnik na kurz jest pełen. Opróżnij pojemnik na kurz.

Filtr w pojemniku na kurz 
nie został prawidłowo 
zainstalowany.

Zapoznaj się z instrukcją 
instalowania filtra i zainstaluj go 
ponownie.

Na  filtrze w pojemniku na kurz 
powstało pęknięcie/ dziura.

Wymień filtr (w tym celu 
skontaktuj się z punktem 
serwisowym firmy Zepter).
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DAnE TECHnICZnE

Zasilacz 
sieciowy -wejście

230-240V~50Hz

Zasilacz
sieciowy -wyjście

15,6 V prąd stały
400 mA

Waga: 3,4 kg

Wymiary: 113,50 
X 16,00 
X 27,00 cm

Nie musisz już walczyć  
z przewodem! Odkurzacz jest 
przechowywany na bazie 
ładującej, dzięki czemu jest 
zawsze gotowy do użycia.

Odkurzacz jest zawsze  
w pełni naładowany.

Wibrująca TURBO szczotka
wnika głęboko w strukturę wykła-
dziny i dywanu,  dokładnie usuwając 
kurz i brud.
Na parkiecie oraz innych twardych 
powierzchniach wirująca szczotka 
działa jak polerka — dzięki temu 
podłoga staje się nie tylko czysta, ale 
też błyszcząca.

Nieograniczony zasięg!
Dzięki  końcówce przedłużają-
cej dotrzesz nawet do najtrudniej  
dostępnych miejsc w Twoim 
domu. 

Zmywalny filtr.
Urządzenie wyposażone jest w filtr, 
który zatrzymuje cząsteczki brudu
i kurzu, które są zbyt duże 
i mogłyby uszkodzić odkurzacz.
Co więcej, zatrzymuje on 
odkurzone cząsteczki, dzięki 
czemu nie przedostają się  
z powrotem do powietrza.

ODŁĄCZANY ODKURZACZ 
HANDY 

Za pomocą jednego kliknięcia uruchomisz ten wszechstronny, bezprzewodowy odkurzacz ręczny, odkurzysz 
każdy rodzaj powierzchni, a także niedostępne dla zwykłego odkurzacza miejsca! 
Twoje łóżko, sofa, krzesła, blaty kuchenne, zasłony, parapety okienne, półki z książkami, a nawet tapicerka 
samochodowa będą wolne od kurzu i okruchów.  Niewielka waga  oraz ergonomiczne kształty urządzenia 
sprawiają, że sprzątanie to czysta przyjemność.

AKCESORIA

Szybkie przygotowanie do 
dalszej pracy. Odkręć element 
Handy i opróżnij pojemnik, nie 
musisz już używać worków do 
odkurzacza.

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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TO JEST MISJA ZDROWIA FIRMY ZEPTER!

www.zepter.pl
Infolinia  22 230 99 40

MEDICAL COSMETICS LUXURY

HOME ART HOME CARE ZE-PRESSO CAFÉ
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W ponad 40 krajach, na pięciu kontynentach, ponad 120  000 reprezentantów Zeptera
przekazuje naszą Misję Zdrowia i Urody każdego dnia milionom naszych Klientów.
Dołącz do zespołu pracowników Zepter. Zapraszamy kandydatów na stanowisko:

Przedstawiciele Zepter International sprzedają i dystrybuują najwyższej jakości 
produkty stworzone z myślą o zdrowiu i komforcie Klientów.

Zepter to:
•  Ponad 600  000  000 sprzedanych produktów

•  Ponad 65  000  000 w pełni usatysfakcjonowanych Klientów na całym świecie
•  Ponad 60  000  000 uczestników prezentacji produktów

•  Co 10 sekund, gdzieś na świecie, jeden z naszych przedstawicieli,
opowiada Klientom o produktach Zepter

MANAGER SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ZEPTER

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie i wysokie prowizje  

od sprzedaży
• Najlepsze szkolenia, podnoszące 

kwalifikacje i zapewniające rozwój /
coaching

• Samodzielne planowanie godzin pracy
• Możliwość szybkiej kariery
•  Podróże i udział w międzynarodowych 

wydarzeniach Zepter

Szukamy:
• Dynamicznych i ambitnych osób  

z wyższym wykształceniem
• Ludzi otwartych o doskonałych 

umiejętnościach prezentacyjnych
• Osób skoncentrowanych na karierze, 

chcących osiągnąć sukces
Wymagamy:
• Dobrych zdolności organizacyjnych
• Zdecydowania i umiejętności 

samodzielnego podejmowania decyzji
• Doświadczenia zawodowego

ZEPTER TO ZDROWiE – SZcZęściE – LUKSUS – ELEGANcjAZEPTER TO ZDROWiE – SZcZęściE – LUKSUS – ELEGANcjA

Skorzystaj z naszej oferty! 
JEŚLI SUKCES JEST TWOIM CELEM, 
OSIĄGNIESZ GO Z ZEPTEREM!

Nasz biznes to Twój sukces 
– rozpocznij pracę od zaraz!!

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zepter International Poland Sp. z.o.o. z siedzibą  
w Warszawie, ul. Domaniewska 37 moich danych osobowych zawartych w ofercie przy realizacji procesów 
rekrutacji i selekcji zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926)”. Firma zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

PRZEŚLIJ SWOJE CV NA ADRES: ofertypracy@zepter.com.pl


