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Výrobce/výrobca: 
NINGBO POOLSTAR 
IMP & EXP CO., LTD. 
Made in China
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FILTER CARTRIGE CLEANER
•  Cleans fi lter cartriges to improve fi ltration and extend their life.
•  6 powerful water jets clean up to 6 pleats at a time.
•  Regulator dial to control amount of water fl ow.
•  Button to start/stop water fl ow.
•  Connect to a standard garden hose.
•  Walter jets are directed to a single focal point at 20 cm in distance 

to clean stubborn dirt.
•  DO NOT EXPOSE TO TEMPERATURE BELOW 0 °C.
•  This is not a toy!

FILTERKARTUSCHEN-REINIGER
•  Reinigt Filterkartuschen für bessere Filterung und eine längere Lebensdauer.
•  6 starke Wasserstrahlen reinigen bis 6 Falten zugleich
•  Drehregler zur Regulierung des Wasserstroms.
•  Ein/Aus Knopf zum Start/Stop des Wasserstroms.
•  Einfach an den Gartenschlauch anzuschließen.
•  Die Wasserstrahlen in 20 cm Abstand auf einen bestimmten Punkt richten, 

um hartnäckigen Schmutz zu entfernen.
•  NICHT TEMPERATUREN UNTER 0 °C AUSSETZEN.
•  Dies ist kein Spielzeug.

ČISTIČ FILTRAČNÍCH KARTUŠÍ
•  Čistění fi ltračních kartuší zlepšuje účinnost fi ltrace a prodlužuje jejich životnost.
•  6 silných vodních trysek čistí současně až 6 záhybů kartuše.
•  Regulátor umožňuje upravit množství vody.
•  Tlačítko ke spuštění/zastavení proudu vody.
•  Připojení k běžné zahradní rychlospojce.
•  Vodní trysky jsou směrovány k jednomu bodu ve vzdálenosti 20 cm od ústí 

pro intenzivní čištění odolných nečistot.
•  NEVYSTAVUJTE TEPLOTÁM POD BODEM MRAZU!
•  Toto není hračka!

ČISTIČ FILTRAČNÝCH KARTUŠÍ
•  Čistenie fi ltračných kartuší zlepšuje účinnosť fi ltrácie a predlžuje ich životnosť.
•  6 silných vodných trysiek čistí súčasne až 6 záhybov kartuše.
•  Regulátor umožňuje upraviť množstvo vody.
•  Tlačidlo k spusteniu/zastaveniu prúdu vody.
•  Pripojenie k bežnej záhradnej rýchlospojke.
•  Vodné trysky sú smerované k jednému bodu vo vzdialenosti 20 cm od ústia 

pre intenzívne čistenie dolných nečistôt.
•  NEVYSTAVUJTE TEPLOTÁM POD BODOM MRAZU!
•  Toto nie je hračka!


