
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 สําหรับสินค�ารหัส: 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.
 
เอกสารฉบับนีแ้สดงประสิทธิภาพการทํางานและเปร�ยบเทียบความสามารถของสนิค�าในการกรองน้ํา เราขอแนะนําให�ทดสอบ
คณุภาพของนํา้ประปาก�อนซือ้อปุกรณ�กรองน้ํา เพ�อ่ดวู�าน้ําประปาของคณุควรใช�อปุกรณ�กรองน้ําชนิดใดจ�งจะได�ผลลัพธ�
ท่ีดทีีสุ่ด สิ�งเจ�อปนท่ีถกูกรองออกมาในแต�ละครัง้นัน้อาจแตกต�างกันข�น้อยู�กับสภาวะน้ําขณะน้ัน ผลการทดสอบของน้ําจาก
ห�องทดลองที่ถูกควบคุมสภาพแวดล�อม อาจมีความแตกต�างกับผลการทดสอบในสภาวะปกติ
 
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.
 
ระบบกรองนํ้านี้ได�รับการทดสอบตามมาตรฐาน NSF/ ANSI 42 และ NSF/ANSI 53 ในการลดสิ�งเจ�อปนที่อยู�ในรายการ
ด�านล�าง ระบบกรองนํ้านี้สามารถลดสิ�งเจ�อปนในนํ้าจนถึงระดับที่ตํ่ากว�าหร�อเท�ากับมาตรฐานที่ระบุไว�ข�างต�น
 
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.
 
ไส�กรองรุ�น ZR-001/ZF201 มีอัตราการไหลของนํ้าผ�านตัวกรองได� 2 แกลลอนต�อวัน และสามารถกรองได� 20 แกลลอน
ตลอดอายุการใช�งาน ตามที่ได�ทดสอบในประเทศสหรัฐอเมร�กา หลังจากนั้นประสิทธิภาพในการทํางานจะลดลง อุณหภูมิ
ของนํ้าที่เหมาะสมในการกรองผ�านตัวกรองคือ 40-90°F อุปกรณ�บําบัดนํ้านี้ได�รับการออกแบบมาเพ�่อใช�กับนํ้าที่สามารถ
ดืม่ได�เท�าน้ัน ไม�แนะนําให�กรองน้ําท่ีไม�รู�ทีม่าและอาจมีการปนเป��อนของสารจ�ลินทร�ย�ท่ีเป�นอันตราย หร�อน้ําท่ีไม�ได�ผ�านการฆ�า
เชื้ออย�างเหมาะสม

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: ขอแนะนําให�ท�านทดสอบน้ําจากแหล�งน้ําของท�านก�อนที่จะใช�อุปกรณ�
ปรับปรุงคุณภาพนํ้า เพ�่อกําหนดให�แน�ชัดว�าระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําระบบใดท่ีมี
ความจําเป�นกับน้ําในแหล�งน้ําของท�าน น้ําจากแหล�งนํ้าของท�านอาจไม�มีสารปนเป��อน
ท้ังหลายท่ีอุปกรณ�ปรับปรุงคุณภาพนํ้าเคร�่องน้ีสามารถลดปร�มาณลงได� แม�ว�าการ
ทดสอบนํ้าน้ันจะได�ทําภายใต�สภาวะมาตรฐานของห�องปฏิบัติการ 
แต�สมรรถนะในการทํางานตามความเป�นจร�งอาจมีการเปล่ียนแปลงได�

This system has been tested and certified by NSF International under 
NSF/ANSI Standards 53 and 42 for the reduction of substan

��������������������������������������������� NSF International ����������������������������
������������������� NSF/ANSI 42 ��������������������� �������������������� 
�������������������� NSF/ANSI 53

หากค�าที่อ�านได�จากเคร�่องวัดไม�เป�น 000 กรุณาตรวจสอบว�าไส�กรองได�รับการติด
ตั้งกับที่พักนํ้าอย�างถูกต�องหร�อไม� โปรดระมัดระวังการขันเกลียวและตรวจสอบให�
แน�ใจว�าปะเก็นยางอยู�ในตําแหน�งที่ถูกต�อง ไม�ไปติดอยู�บร�เวณเกลียวใดเกลียวหนึ่ง

เมื่อล�างทําความสะอาดเหยือกกรอง/เคร�่องกดนํ้า เคร�่องวัดคุณภาพนํ้าTDS 
และชิ�นส�วนอื่น ๆ กรุณาเช็ดให�แห�งสนิท เพราะหากมีนํ้ายาทําความสะอาดหร�อ
สิ�งตกค�างหลงเหลืออยู�อาจทําให�เคร�่องวัดอ�านค�าTDS คลาดเคลื่อนได�

กรุณาตรวจสอบโอร�งในไส�กรองของคณุ เพราะหากไม�พบโอร�ง น้ําประปาท่ียังไม�ผ�าน
การกรองอาจไหลลงไปบร�เวณรอบไส�กรองและปะปนกับนํ้าที่ผ�านการกรองแล�ว

กรุณาตรวจสอบให�มั่นใจว�าแก�วที่นํามาใส�นํ้าที่ผ�านการกรองนั้นสะอาด เนื่องจากเคร�่องวัด
อาจตรวจจับนํ้ายาทําความสะอาดหร�อสิ�งตกค�างที่หลงเหลือจากการใช�ครั้งก�อน ทําให�ผล
การวัดคลาดเคลื่อนได�

โปรดตรวจสอบว�ามีรอยร�าวบร�เวณที่พักนํ้าหร�อบร�เวณไส�กรองหร�อไม� หากพบรอยร�าว 
กรุณาติดต�อฝ�ายลูกค�าสัมพันธ�เพ�่อรับคําแนะนําเพ��มเติม

คําแนะนําเมื่อมีป�ญหาการใช�งาน

เคร�่องวัดคุณภาพนํ้า TDS ทําหน�าที่ตรวจจับและทดสอบค�า TDS (สารแขวนลอยในนํ้า) ในหน�วย PPM 
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าของคุณเป�นประจํา

สําหรับเคร�่องวัดคุณภาพนํ้า: ถอดฝาออก เป�ดเคร�่อง จ��มส�วนปลายลงในน้ํา 
เปล่ียนไส�กรองหากเคร�่องวัดค�าได�เท�ากับ 006 หร�อมากกว�า

คําแนะนําสําหรับการเปลี่ยนแบตเตอร�่: เคร�่องวัดประกอบด�วยถ�านอัลคาไลน� 2 ก�อน ห�ามใช�ถ�านเก�า
และถ�านใหม�ร�วมกัน ห�ามใช�ถ�านอัลคาไลน� ถ�านท่ัวไป หร�อถ�านแบบชาร�จได�ร�วมกัน

เคร�่องวัดคุณภาพนํ้า

ช�องใส�แบตเตอร�่

ระดับสูงสุดที่สามารถจ��มลงในนํ้าได�

เป�ด/ป�ด

ปุ�มหยุดชั่วคราว
(เป�นทางเลือก มีในสินค�าบางรุ�น)

WATER QUALITY METER

เคร�่องวัดคุณภาพน้ํา TDS

เคร�่องวัดคุณภาพน้ํา TDS จะมาพร�อมกับเหยือกกรอง/เคร�่องกดนํ้า ZeroWater บางรุ�น

User Manual for Replacement water filters 2 pack
คู�มือการใช�งานสําหรับ ไส�กรอง 2 ชิ�น

ASSEMBLY INSTRUCTIONS   คําแนะนําสําหรับการใช�งาน

ถอดฝาและที่พักนํ้าออกทางด�านบนของเหยือก แกะไส�กรองออกจาก
บรรจ�ภัณฑ� และคลายเกลียวฝาครอบสีฟ�า (ถ�ามี)

หมุนไส�กรองเข�ากับด�านล�างของที่พักนํ้า (จากทางด�านล�าง) ขันให�เเน�นเพ�่อให�ไส�
กรองแนบสนิทกับที่เก็บนํ้า ห�ามใส�ไส�กรองจากทางด�านบน 
บิดให�แน�นจนกว�าไส�กรอง โอร�ง และที่พักนํ้าจะแนบกันสนิท

1

2

เติมนํ้าในที่พักนํ้าให�เต็มโดยเทนํ้าประปาลงไปบร�เวณไส�กรองโดยตรง 
ป�ดฝาด�านบน รอให�นํ้าไหลผ�านไส�กรองจนหมดแล�วจ�งเติมนํ้าใหม�อีกครั้ง

3

เมื่อไม�มีนํ้าเหลืออยู�ในที่พักนํ้า คุณสามารถเทนํ้าหร�อเป�ดก�อก (ถ�ามี) 
จากเหยือกกรองหร�อเคร�่องกดนํ้าใส�แก�วนํ้าดื่มได�เลย

4

ระบบการกรองขั้นสูงแบบ 5 ชั้น

กําจัดสารแขวนลอยที่ทําให�นํ้ามีความข��น เช�น ฝุ�นและสนิม

กําจัดสารแขวนลอยอื่น ๆ

กําจัดสารปนเป��อนอินทร�ย� ได�แก� ยาปราบศัตรูพ�ช ยาปราบวัชพ�ช ปรอท
คลอร�น คลอรามีน และยับยั้งการเจร�ญเติบโตของแบคทีเร�ย

กําจัดสารประกอบอนินทร�ย� เช�น โลหะ 
อโลหะ และสารปนเป��อนกัมมันตรังสี

กําจัดสารแขวนลอยที่ตกค�าง 
โดยสารกรองเรซินยังคงอยู�

ซีโร�วอเตอร� ไทยแลนด� (บร�ษัท รุ�งคู� จํากัด) 
เง�่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ� ZEROWATER
 

บททั่วไป
การรับประกันนี้ไม�เป�นการไม�รวม ระงับ หร�อจํากัดสิทธิตามกฎหมายท่ีลูกค�าอาจจะมีในระยะเวลาหร�อหลังช�วงเวลารับประกันตามกฎหมาย

คุ�มครองผู�บร�โภคใดๆที่ใช�บังคับกับการซื้อขายสินค�าอุปโภคบร�โภค การรับประกันน้ีให�สิทธิโดยเฉพาะเจาะจงกับลูกค�า สิทธิเพ��มเติม

(แล�วแต�กรณี)ภายใต�กรอบท่ีสามารถกระทําได�ตามกฎหมายดังกล�าวการใช�ผลิตภัณฑ�และอุปกรณ�เพ��มเติมต�างๆจะต�องเป�นไปตามว�ธีใช�ท่ีไ

ด�ให�กับลูกค�าและตามใบปลิวท่ีได�ให� ไปในกล�องผลิตภัณฑ� ซึ่งข�อมูลดังกล�าวสามารถดูเพ��มเติมได�ท่ี www.zerowaterthailand.com
 

ขอบเขตของการรับประกันสําหรับเคร�่องกดนํ้าของZeroWater เหยือกกรองนํ้า ระบบกรองนํ้าแบบขวด ขวดนํ้า
สําหรับพกพาและเคร�่องวัดค�าTDS 
บร�ษัท รุ�งคู � จํากัด ขอรับประกันว�าเคร�่องกดน้ําของZeroWater เหยือกน้ํา ระบบกรองนํ้าแบบขวด ขวดน้ําสําหรับพกพาและเคร�่องวัดค�าTDS

น้ันไม�มีข�อบกพร�องจากการผลิตเป�นระยะเวลาท้ังสิ�น 90 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ�ของZeroWater โดยการใช�ผลิตภัณฑ�จะต�องใช�ตาม

ว�ธีใช�ที่ให� ไปกับผลิตภัณฑ� หากภายในระยะเวลารับประกัน 90 วัน ลูกค�าพบข�อบกพร�องจากการผลิตในเคร�่องกดนํ้าของZeroWater เหยือก

น้ํา ระบบกรองน้ําแบบขวด ขวดน้ําสําหรับพกพาและเคร�่องวัดค�าTDSของท�าน(ซึ่งไม�รวมถึงไส�กรอง) ทางบร�ษัทจะส�งผลิตภัณฑ�ให�ใหม�โดยไม�

คิดค�าใช�จ�าย  โดยในการเร�ยกร�องการรับประกัน โปรดติดต�อฝ�ายบร�การลูกค�าท่ี admin@zerowaterthailand.com เพ�่อการแก�ป�ญหาเบ้ือง

ต�น หร�อเข�าไปท่ี www.zerowaterthailand.com/contact-us โดยการเร�ยกร�องการรับประกันจะต�องมีเอกสารหลักฐานการซื้อสินค�าท่ีมี

วันที่แสดงให�ชัดเจน
 

ขอบเขตของการรับประกันสําหรับไส�กรอง
บร�ษัท รุ �งคู � จํากัด ขอรับประกันว�าไส�กรองของ ZeroWater ไม�มีข�อบกพร�องจากการผลิตเป�นระยะเวลา 30 วันนับจากวันท่ีซื้อผลิตภัณฑ�

ของ ZeroWater โดยการใช�ผลิตภัณฑ�จะต�องใช�ตามว�ธีใช�ท่ีให� ไปกับผลิตภัณฑ� หากภายในระยะเวลารับประกัน 30 วัน ลูกค�าพบว�าไส�กรอง

มีข�อบกพร�องจากการผลิต ทางบร�ษัทจะส�งผลิตภัณฑ�ให�ใหม�โดยไม�คิดค�าใช�จ�าย(แต�มีค�าใช�จ�ายสําหรับการจัดส�งไส�กรอง)   โดยการเร�ยกร�อง

การรับประกันจะต�องมีเอกสารหลักฐานการซื้อสินค�าท่ีมีวันท่ีแสดงให�ชัดเจน ในการเร�ยกร�องการรับประกันสําหรับไส�กรอง โปรดติดต�อฝ�าย

บร�การลูกค�าที่ admin@zerowaterthailand.com เพ�่อการแก�ป�ญหาเบ้ืองต�น หากสามารถระบุได�ว�ามีข�อบกพร�องจากการผลิต ทางบร�ษัท

จะให�คําแนะนําในการส�งคืนไส�กรอง เพ�่อทําการทดสอบในห�องทดลอง หากผลการทดลองบ�งชี้ว�าไส�กรองมีข�อบกพร�องจร�ง ทางบร�ษัทจะส�ง

ผลิตภัณฑ�ใหม�โดยไม�คิดค�าใช�จ�าย หากไม�พบข�อบกพร�อง ทางบร�ษัทจะทําการจัดส�งคืนไส�กรองชิ�นเดิมให�ลูกค�า 

หมายเหตุ:  การรับประกันน้ีไม�ได�เป�นการรับประกันระยะเวลาหร�อจํานวนครั้งในการใช�งานของไส�กรอง  ลูกค�าสามารถดูรายละเอียดเพ��มเติม

เกี่ยวกับอายุการใช�งานของไส�กรองได�ท่ี www.zerowaterthailand.com/FAQS   
 

ข�อจํากัดความรับผิดของบร�ษัท รุ�งคู� จํากัด
ภายใต�ขอบเขตที่กฎหมายที่ใช�บังคับอนุญาตไว� บร�ษัท รุ�งคู � จํากัด จะไม�รับผิดต�อลูกค�า ไม�ว�ากรณีใด ๆ สําหรับค�าเสียหายเชิงลงโทษ ค�าเสีย

หายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค�าเสียหายทางอ�อม ค�าเสียหายจําเพาะ ค�าเสียหายท่ีเป�นผลสืบเน่ือง ซึ่งรวมถึงแต�ไม�จํากัดเพ�ยง การสูญ

เสียกําไร ข�อมูล ค�าความนิยม การใช� เง�นฝาก รายได� หร�อความเสียหายต�อทรัพย�สิน ไม�ว�าบร�ษัท รุ�งคู � จํากัดจะได�รับคําปร�กษาเก่ียวกับความ

เป�นไปได�ที่อาจเกิดความเสียหายดังกล�าว แต�ก็เกิดความเสียหายข�้นไม�ว�าจะตามทฤษฎีความรับผิดใด จากข�อกําหนดและเง�่อนไขนี้ จากการ

ซื้อหร�อใช�ผลิตภัณฑ� ความรับผิดสะสมของบร�ษัท รุ �งคู � จํากัด อันเกิดข�้นจาก หร�อเก่ียวกับข�อจํากัดความรับผิดนี้ หร�อจากผลิตภัณฑ�จะไม�

เกิดไปกว�าราคาของผลิตภัณฑ�ท่ีลูกค�าได�ชําระไป

ข�อจํากัดตามข�อกําหนดน้ีจะไม�นํามาใช�กับกรณีท่ีเกิดจากการประพฤติมิชอบโดยเจตนา หร�อการประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงของบร�ษัท รุ �ง

คู � จํากัด หร�อหากเกิดการเสียชีว�ตหร�อการบาดเจ็บเสียหายส�วนบุคคล ซึ่งเกิดจากการประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงท่ีได�รับการพ�สูจน�แล�ว

ของบร�ษัท รุ �งคู � จํากัด

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 FILTERA-
TION 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.zerowaterthai-
land.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@zerowaterthai-
land.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.” 

อินเตอร์เชนจ์


