User Manual for 9.4 Litres Water Filter Pitcher
คูมือการใชงานสําหรับ เหยือกกรองนํา้ ขนาด 9.4 ลิตร
ASSEMBLY INSTRUCTIONS คําแนะนําสําหรับการใชงาน

1

ถอดฝาและที่พักนํ้าออกทางดานบนของเหยือก
แกะไสกรองออกจากบรรจ�ภัณฑ และคลายเกลียวฝาครอบสีฟา (ถามี)

2
หมุนไสกรองเขากับดานลางของที่พักนํ้า (จากทางดานลาง) ขันใหเเนน
เพ�่อให ไสกรองแนบสนิทกับที่พักนํ้า หามใส ไสกรองจากทางดานบน
บิดใหแนนจนกวาไสกรอง โอร�ง และที่พักนํ้าจะแนบกันสนิท

3
เติมนํ้าในที่พักนํ้าใหเต็มโดยเทนํ้าประปาลงไปบร�เวณไสกรองโดยตรง
ปดฝาดานบน รอใหนํ้าไหลผานไสกรองจนหมดแลวจ�งเติมนํ้าใหมอีกครั้ง

4

เมื่อไมมีนํ้าเหลืออยูในที่พักนํ้า คุณสามารถเทนํ้าหร�อเปดกอก (ถามี)
จากเหยือกกรองหร�อเคร�่องกดนํ้าใสแกวนํ้าดื่มไดเลย

9.4

เคร�่องวัดคุณภาพนํ้า TDS

เคร�่องวัดคุณภาพนํ้า TDS ทําหนาที่ตรวจจับและทดสอบคา TDS (สารแขวนลอยในนํ้า) ในหนวย PPM
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าของคุณเปนประจํา
เคร�่องวัดคุณภาพนํ้า

ชองใสแบตเตอร�่
เปด/ปด

ปุมหยุดชั่วคราว
(เปนทางเลือก มีในสินคาบางรุน)

ระดับสูงสุดที่สามารถจ�มลงในนํ้าได

สําหรับเคร�่องวัดคุณภาพนํ้า: ถอดฝาออก เปดเคร�่อง จ�มสวนปลายลงในนํ้า
เปลี่ยนไสกรองหากเคร�่องวัดคาไดเทากับ 006 หร�อมากกวา
คําแนะนําสําหรับการเปลี่ยนแบตเตอร�่: เคร�่องวัดประกอบดวยถานอัลคาไลน 2 กอน หามใชถานเกา
และถานใหมรวมกัน หามใชถานอัลคาไลน ถานทั่วไป หร�อถานแบบชารจไดรวมกัน
เคร�่องวัดคุณภาพนํ้า TDS จะมาพรอมกับเหยือกกรอง/เคร�่องกดนํ้า ZeroWater บางรุน

FILTER LIFE TIPS TO GET THE MOST PREMIUM
PURE WATER FROM YOUR ZEROWATER FILTER

Check the tap water TDS regularly. If the TDS is higher than 250 PPM,
please avoid filling your units.

เคล็ดลับที่ชวยยืดอายุการใชงานของไสกรองนํ้าซีโรวอเตอร

ควรหมั่นเช็คคา TDS ของนํ้าประปากอนกรอง หากพบวาคาสารละลายในนํ้า มากกวา 250 PPM
ควรชะลอการกรองนํ้าไว เพ�่อยืดอายุการใชงานของไสกรองนํ้า

คําแนะนําเมื่อมีปญหาการใชงาน

หากคาที่อานไดจากเคร�่องวัดไมเปน 000 กรุณาตรวจสอบวาไสกรองไดรับการติดตั้ง
กับที่พักนํ้าอยางถูกตองหร�อไม โปรดระมัดระวังการขันเกลียวและตรวจสอบ
ใหแนใจวาปะเก็นยางอยูในตําแหนงที่ถูกตอง ไมไปติดอยูบร�เวณเกลียวใดเกลียวหนึ่ง

เมื่อลางทําความสะอาดเหยือกกรอง/เคร�่องกดนํ้า เคร�่องวัดคุณภาพนํ้า TDS
และชิ�นสวนอื่น ๆ กรุณาเช็ดใหแหงสนิท เพราะหากมีนํ้ายาทําความสะอาดหร�อ
สิ�งตกคางหลงเหลืออยูอาจทําใหเคร�่องวัดอานคา TDS คลาดเคลื่อนได

กรุณาตรวจสอบโอร�งในไสกรองของคุณ เพราะหากไมพบโอร�ง นํ้าประปาที่ยังไมผาน
การกรองอาจไหลลงไปบร�เวณรอบไสกรองและปะปนกับนํ้าที่ผานการกรองแลว

กรุณาตรวจสอบใหมั่นใจวาแกวที่นํามาใสนํ้าที่ผานการกรองนั้นสะอาด เนื่องจากเคร�่องวัด
อาจตรวจจับนํ้ายาทําความสะอาดหร�อสิ�งตกคางที่หลงเหลือจากการใชครั้งกอน ทําใหผล
การวัดคลาดเคลื่อนได

ระบบการกรองขั้นสูงแบบ 5 ชั้น
กําจัดสารแขวนลอยที่ทําใหนํ้ามีความข�น เชน ฝุนและสนิม
กําจัดสารแขวนลอยอื่น ๆ
กําจัดสารปนเปอนอินทร�ย ไดแก ยาปราบศัตรูพ�ช ยาปราบวัชพ�ช ปรอท
คลอร�น และคลอรามีน
กําจัดสารประกอบอนินทร�ย เชน โลหะ อโลหะ และสารปนเปอนกัมมันตรังสี
กําจัดสารแขวนลอยทีต่ กคาง โดยสารกรองเรซินยังคงอยู

ไสกรองของซีโรวอเตอร

สามารถกรองนํ้าดื่มบร�สุทธิ์ใหคุณไดกี่ลิตร
HOW MANY LITERS OF ZEROWATER

WILL YOU GET OUT OF YOUR ZEROWATER FILTER?
คาสสารละลาย
เจอปนในนํ้าประปา

ระดับของ
การเจ�อปน

คําอธิบายเพ��มเติม

ปร�มาณ
นํ้าดื่มบร�สุทธิ์
ที่กรองไดจาก
ไสกรอง 1 ชุด

ความประหยัด
เมื่อเทียบกับ
การบร�โภคนํ้าดื่ม
ชนิดบรรจ�ขวด

010-075
PPM

ตํ่ามาก-ตํ่า

พบบางพ�น้ ทีเ่ ทานัน้ และยังมีสารปนเปอ น
อันตราย เชนตะกัว่ และคลอร�น

125 ลิตร (L)
หร�อมากกวา

2,500 บาท

076-200
PPM

ปานกลาง
(มักพบทั่วไป)

มีแรธาตุเจ�อปนสูง ทั้งชนิดดีและไมดี
รวมถึงสารตะกั่ว และสารปนเปอนอื่นๆ

85-125
ลิตร (L)

1,700-2,500
บาท

สูง

การปนเปอนระดับสูง อาจมีผลทําให
ปร�มาณนํ้าดื่มบร�สุทธิ์ที่ ไสกรองผลิตไดลดลง

60-85
ลิตร (L)

1,200-1,700
บาท

สูงสุด

การปนเปอนระดับสูงสุด จะมีผล
ตออายุการใชงานของไสกรองอยางมาก

นอยกวา
60 ลิตร (L)

สูงถึง
1,200 บาท

201-400
PPM
401
PPM

ZeroWater PERFORMANCE DATA SHEET. FOR MODELS: ZD-013D, ZD-013W, ZD-018, ZP-001,
ZP006, ZP-010, ZS-008, ZD010RP, ZD-023-1, ZD-012RP, ZP-007RP, ZR-0810, ZR-0810G,
ZBD-040, ZD-030RP, ZD-20RP, ZS-011RP //IMPORTANT NOTICE:
เอกสารแสดงประสิทธิภาพการทํางานของ ZeroWater สําหรับสินคารหัส: ZD-013D, ZD-013W, ZD-018, ZP-001,
ZP006, ZP-010, ZS-008, ZD010RP, ZD-023-1, ZD-012RP, ZP-007RP, ZR-0810, ZR-0810G, ZBD-040,
ZD-030RP, ZD-20RP, ZS-011RP //ประกาศสําคัญ:
Read this Performance Data Sheet and compare the capabilities of this unit with your actual water
treatment needs.It is recommended that before purchasing a water treatment unit you have your water
supply tested to determine your actual water treatment needs. All contaminants reduced by this water
treatment device are not necessarily in your water supply. While testing was performed under standard
laboratory conditions, actual performance may vary.
เอกสารฉบับนีแ้ สดงประสิทธิภาพการทํางานและเปร�ยบเทียบความสามารถของสินคาในการกรองนํ้าเราขอแนะนําใหทดสอบ
คุณภาพของนํ้าประปากอนซือ้ อุปกรณกรองนํ้า เพ�อ่ ดูวา นํ้าประปาของคุณควรใชอปุ กรณกรองนํ้าชนิดใดจ�งจะไดผลลัพธ
ทีด่ ที สี่ ดุ สิง� เจ�อปนทีถ่ กู กรองออกมาในแตละครัง้ นัน้ อาจแตกตางกันข�น้ อยูก บั สภาวะนํ้าขณะนัน้ ผลการทดสอบของนํ้าจาก
หองทดลองที่ถูกควบคุมสภาพแวดลอม อาจมีความแตกตางกับผลการทดสอบในสภาวะปกติ
This system has been tested according to NSF/ ANSI 42 and NSF/ANSI 53 for reduction of the substances
as listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced
to a concentration less than or equal to the permissible limit water leaving the system, as specified in the
relevant standard.
ระบบกรองนํ้านี้ไดรับการทดสอบตามมาตรฐาน NSF/ ANSI 42 และ NSF/ANSI 53 ในการลดสิ�งเจ�อปนที่อยูในรายการ
ดานลาง ระบบกรองนํ้านี้สามารถลดสิ�งเจ�อปนในนํ้าจนถึงระดับที่ตํ่ากวาหร�อเทากับมาตรฐานที่ระบุไวขางตน
Rated service life is 20 gallons in the USA. It is recommended to change the filter with replacement
element ZR-001/ZF-201 at this point. Service flow rate 2.0 gallons per day. Operating temperature is
40-90°F. This water treatment device is intended only for use with potable water. Do not use water that is
microbiologically unsafe or of unknown quality without proper disinfection before or after the system.
ไสกรองรุน ZR-001/ZF201 มีอัตราการไหลของนํ้าผานตัวกรองได 2 แกลลอนตอวัน และสามารถกรองได 20 แกลลอน
ตลอดอายุการใชงาน ตามที่ไดทดสอบในประเทศสหรัฐอเมร�กา หลังจากนั้นประสิทธิภาพในการทํางานจะลดลง อุณหภูมิ
ของนํ้าทีเ่ หมาะสมในการกรองผานตัวกรองคือ40-90°Fภาชนะกรองนํ้านี้ไดรบั การออกแบบมาเพ�อ่ ใชกบั นํ้าทีส่ ามารถดืม่
ไดเทานัน้ ไมแนะนําใหกรองนํ้าที่ไมรทู มี่ าและอาจมีการปนเปอ นของสารจ�ลนิ ทร�ยท เี่ ปนอันตรายหร�อนํ้าที่ไมไดผา นการฆาเชือ้
อยางเหมาะสม

Caution: It is recommended that you have your water supply tested

before using any water treatment unit, you have your water supply tested
to determine your actual water treatment needs. All contaminants; reduced
by this water treatment device are not necessarily in your water supply.
While testing water performed under standard laboratory conditions actual
performance may vary.

คําเตือน: ขอแนะนําใหทานทดสอบนํ้าจากแหลงนํ้าของทานกอนที่จะใชอุปกรณ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้า เพ�่อกําหนดใหแนชัดวาระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าระบบใดที่
มีความจําเปนกับนํ้าในแหลงนํ้าของทาน นํ้าจากแหลงนํ้าของทานอาจไมมีสารปน
เปอนที่อุปกรณปรับปรุงคุณภาพนํ้าเคร�่องนี้สามารถลดปร�มาณลงได แมวาการ
ทดสอบนํ้านั้นจะไดทําภายใตสภาวะมาตรฐานของหองปฏิบัติการ
แตสมรรถนะในการทํางานตามความเปนจร�งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
This system has been tested and certified by NSF International under
NSF/ANSI Standards 53 and 42 for the reduction of substances

ระบบกรองนํ้าไดรับการทดสอบและผานการรับรองจาก NSF International
วาสามารถกําจัดรสและกลิ�นของคลอร�นไดตามมาตรฐาน NSF/ANSI 42
และสามารถกําจัดตะกั่ว เฮกซะวาเลนต โครเมียม และปรอทไดตามมาตรฐาน NSF/ANSI 53

Zero Water Thailand (Roong Koo Co. LTD.)
WARRANTY TERMS AND CONDITIONS FOR ZEROWATER PRODUCTS
We have provided below the proposed warranty terms and conditions for ZeroWater products.

GENERAL

This warranty does not exclude, suspend or limit any statutory rights you may have during or after the warranty
period under any mandatory consumer protection laws governing the sale of consumer goods. This warranty
grants you specific, and as the case may be, additional rights, within the limits of what is permissible under such
law.
The product and its accessories shall be used in accordance with the instructions provided and leaflets that come
in the product package and are also available at www.zerowaterthailand.com

LIMITED WARRANTY FOR ZEROWATER DISPENSER, PITCHER, BOTTLE FILTERATION SYSTEM, TRAVEL BOTTLE & TDS METER

Roong Koo Co., Ltd. warrants the ZeroWater Dispenser, Pitcher, Bottle Filtration System, Travel Bottle and TDS
Meter to be free from manufacturing defects for 90 days from the date of purchase, when used in compliance with
the Owner’s Manual. During this 90-day period, if you discover a manufacturing defect in your ZeroWater
Dispenser, Pitcher, Bottle Filtration System, Travel Bottle and TDS Meter (excluding filter), we will replace the
parts free of charge. To file a warranty claim, contact admin@zerowaterthailand.com or visit www.zerowaterthailand.com/contact-us Dated proof of purchase required.

FILTER CARTEIDGE LIMITED WARRANTY

Roong Koo Co., Ltd. warrants its filters to be free from manufacturing defects for 30 days from the date of
purchase, when used in compliance with the Owner’s Manual. During this 30-day period, if you discover a
manufacturing defect in your filter, we will replace the parts free of charge (minus the shipping costs). Dated
proof of purchase required. To place a claim for a defective filter, you must first contact admin@zerowaterthailand.com and write to the customer service to trouble shoot the problem. If a potential manufacturing defect is
identified, we will provide instructions on how to return the filter for laboratory testing. If the lab determines that
the filter is defective, we will replace it free of charge. If no defect is found, your filter will be returned to you.
NOTE: This warranty does not guarantee the life of the filter for any specific period or volume of use. For more
information about expected filter life, see www.zerowaterthailand.com/FAQ

LIMITATION OF LIABILITY OF ROONG KOO CO., LTD.

To the extent permitted by applicable law, in no event will Roong Koo Co., Ltd. be liable to you for exemplary,
incidental, indirect, special or consequential damages of any kind, including without limitation loss of profit, data,
goodwill, use, savings, revenue, or property damage, whether or not Roong Koo Co., Ltd. has been advised of the
possibility of such loss, however caused and on any theory of liability, arising out of these terms and conditions,
sale or use of the product. Roong Koo Co., Ltd.’s total cumulative liability arising from or related to this limited
warranty or the product will not exceed the amount you actually paid for the product.
The limitations in this clause shall not apply in case of Roong Koo Co., Ltd.’s intentional misconduct or gross
negligence or in case of death or personal injury resulting from Roong Koo Co., Ltd.’s proven gross negligence.”

ซีโรวอเตอร ไทยแลนด (บร�ษัท รุงคู จํากัด)
เง�่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ ZEROWATER
บททั่วไป
การรับประกันนี้ ไมเปนการไมรวม ระงับ หร�อจํากัดสิทธิตามกฎหมายที่ลูกคาอาจจะมีในระยะเวลาหร�อหลังชวงเวลารับประกันตามกฎหมาย
คุมครองผูบร�โภคใดๆที่ใชบังคับกับการซื้อขายสินคาอุปโภคบร�โภค การรับประกันนี้ใหสิทธิโดยเฉพาะเจาะจงกับลูกคา สิทธิเพ��มเติม
(แลวแตกรณี)ภายใตกรอบที่สามารถกระทําไดตามกฎหมายดังกลาวการใชผลิตภัณฑและอุปกรณเพ��มเติมตางๆจะตองเปนไปตามว�ธีใชที่
ได ใหกับลูกคาและตามใบปลิวที่ ได ให ไปในกลองผลิตภัณฑ ซึ่งขอมูลดังกลาวสามารถดูเพ��มเติมไดที่ www.zerowaterthailand.com

ขอบเขตของการรับประกันสําหรับเคร�่องกดนํ้าของZeroWater เหยือกกรองนํ้า ระบบกรองนํ้าแบบขวด ขวดนํ้า
สําหรับพกพาและเคร�่องวัดคาTDS
บร�ษัท รุงคู จํากัด ขอรับประกันวาเคร�่องกดนํ้าของZeroWater เหยือกนํ้า ระบบกรองนํ้าแบบขวด ขวดนํ้าสําหรับพกพาและเคร�่องวัดคา
TDSนั้นไมมีขอบกพรองจากการผลิตเปนระยะเวลาทั้งสิ�น 90 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑของZeroWater โดยการใชผลิตภัณฑจะตองใช
ตามว�ธีใชที่ให ไปกับผลิตภัณฑ หากภายในระยะเวลารับประกัน 90 วัน ลูกคาพบขอบกพรองจากการผลิตในเคร�่องกดนํ้าของZeroWater
เหยือกนํ้า ระบบกรองนํ้าแบบขวด ขวดนํ้าสําหรับพกพาและเคร�่องวัดคาTDSของทาน(ซึ่งไมรวมถึงไสกรอง) ทางบร�ษัทจะสงผลิตภัณฑ ให
ใหมโดยไมคิดคาใชจาย โดยในการเร�ยกรองการรับประกัน โปรดติดตอฝายบร�การลูกคาที่ admin@zerowaterthailand.com เพ�่อการ
แกปญหาเบื้องตน หร�อเขาไปที่ www.zerowaterthailand.com/contact-us โดยการเร�ยกรองการรับประกันจะตองมีเอกสารหลักฐาน
การซื้อสินคาที่มีวันที่แสดงใหชัดเจน

ขอบเขตของการรับประกันสําหรับไสกรอง
บร�ษัท รุงคู จํากัด ขอรับประกันวาไสกรองของ ZeroWater ไมมีขอบกพรองจากการผลิตเปนระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ
ของ ZeroWater โดยการใชผลิตภัณฑจะตองใชตามว�ธีใชที่ให ไปกับผลิตภัณฑ หากภายในระยะเวลารับประกัน 30 วัน ลูกคาพบวาไสกรอง
มีขอบกพรองจากการผลิต ทางบร�ษัทจะสงผลิตภัณฑ ให ใหมโดยไมคิดคาใชจาย(แตมีคาใชจายสําหรับการจัดสงไสกรอง) โดยการเร�ยก
รองการรับประกันจะตองมีเอกสารหลักฐานการซื้อสินคาที่มีวันที่แสดงใหชัดเจน ในการเร�ยกรองการรับประกันสําหรับไสกรอง โปรดติดตอ
ฝายบร�การลูกคาที่ admin@zerowaterthailand.com เพ�่อการแกปญหาเบื้องตน หากสามารถระบุไดวามีขอบกพรองจากการผลิต ทาง
บร�ษัทจะใหคําแนะนําในการสงคืนไสกรอง เพ�่อทําการทดสอบในหองทดลอง หากผลการทดลองบงชี้วาไสกรองมีขอบกพรองจร�ง ทาง
บร�ษัทจะสงผลิตภัณฑ ใหมโดยไมคิดคาใชจาย หากไมพบขอบกพรอง ทางบร�ษัทจะทําการจัดสงคืนไสกรองชิ�นเดิมใหลูกคา
หมายเหตุ: การรับประกันนี้ ไม ไดเปนการรับประกันระยะเวลาหร�อจํานวนครั้งในการใชงานของไสกรอง ลูกคาสามารถดูรายละเอียดเพ��มเติม
เกี่ยวกับอายุการใชงานของไสกรองไดที่ www.zerowaterthailand.com/FAQS

ขอจํากัดความรับผิดของบร�ษัท รุงคู จํากัด
ภายใตขอบเขตที่กฎหมายที่ใชบังคับอนุญาตไว บร�ษัท รุงคู จํากัด จะไมรับผิดตอลูกคา ไมวากรณีใด ๆ สําหรับคาเสียหายเชิงลงโทษ คาเสีย
หายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา คาเสียหายทางออม คาเสียหายจําเพาะ คาเสียหายที่เปนผลสืบเนื่อง ซึ่งรวมถึงแต ไมจํากัดเพ�ยง การสูญ
เสียกําไร ขอมูล คาความนิยม การใช เง�นฝาก รายได หร�อความเสียหายตอทรัพยสิน ไมวาบร�ษัท รุงคู จํากัดจะไดรับคําปร�กษาเกี่ยวกับ
ความเปนไปไดที่อาจเกิดความเสียหายดังกลาว แตก็เกิดความเสียหายข�้นไมวาจะตามทฤษฎีความรับผิดใด จากขอกําหนดและเง�่อนไขนี้
จากการซื้อหร�อใชผลิตภัณฑ ความรับผิดสะสมของบร�ษัท รุงคู จํากัด อันเกิดข�้นจาก หร�อเกี่ยวกับขอจํากัดความรับผิดนี้ หร�อจาก
ผลิตภัณฑจะไมเกิดไปกวาราคาของผลิตภัณฑที่ลูกคาไดชําระไป
ขอจํากัดตามขอกําหนดนี้จะไมนํามาใชกับกรณีที่เกิดจากการประพฤติมิชอบโดยเจตนา หร�อการประมาทเลินเลออยางรายแรงของ บร�ษัท
รุงคู จํากัด หร�อหากเกิดการเสียชีว�ตหร�อการบาดเจ็บเสียหายสวนบุคคล ซึ่งเกิดจากการประมาทเลินเลออยางรายแรงที่ ไดรับการพ�สูจน
แลวของบร�ษัท รุงคู จํากัด

