
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�งช้ีว�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.” 

Important

The English instruction leaflets, user guides or any other documents  that 
come in the product package are only applicable to the United States.  Such 
documents do not apply to the product purchased in Thailand. Please refer 
to the Zero Water Thailand instruction, user guides or any other documents 
in Thai / English language for the relevant information for Thai users.
 
คู�มือหร�อเอกสารใดๆ ที่เป�นภาษาอังกฤษที่มากับกล�องผลิตภัณฑ� จะใช�แค�กับผลิตภัณฑ�
ท่ีซือ้ขายในประเทศสหรฐัอเมร�กาเท�าน้ัน เอกสารดงักล�าวจะไม�นํามาใช�กับผลิตภณัฑ�ท่ีซือ้
ในประเทศไทย สําหรับผู�ใช�ในประเทศไทยโปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ ว�ธีการใช�คู�มือการ
ใช�หร�อเอกสารอื่นใดสําหรับผลิตภัณฑ�ZeroWaterที่ซื้อในประเทศไทย ในเอกสารที่เป�น
ภาษาไทยหร�อภาษาองักฤษซึง่มรีายละเอยีดข�อมูลท่ีเก่ียวข�องท้ังหมดสําหรบัประเทศไทย

These test results were achieved during testing to U.S. NSF/ANSI standards 
conducted by an independent laboratory in the United States which is 
accredited in accordance with National Environmental Laboratory 
Accreditation Conference (NELAC) standards, and which is registered with 
the US Environmental Protection Agency (EPA).

ผลการทดสอบนี้ได�มาจากการทดสอบมาตรฐาน NSF/ANSIที่ทดสอบโดยห�องทดลอง
อิสระในประเทศสหรัฐอเมร�กาซึ่งได�รับการรับรองตามมาตราฐานของ National 
Environmental Laboratory Accreditation Conference และได�รับการจดทะเบียนกับ
สํานักงานปกป�องสิ�งแวดล�อมสหรัฐของประเทศสหรัฐอเมร�กา

User Manual for Tumbler replacement water filter 2 pack*
คู�มือการใช�งานสําหรับ ไส�กรองแก�ว Tumbler 2 ชิ�น*

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�านทดสอบนํา้จากแหล�งน้ําของท�านก�อนท่ีจะใช�อปุกรณ�ปรับปรงุคณุภาพน้ํา เพ�อ่กําหนด
ให�แน�ชดัว�าระบบปรับปรงุคุณภาพนํา้ระบบใดทีม่คีวามจาํเป�นกบันํา้ในแหล�งนํา้ของท�าน นํา้จากแหล�ง
น้ําของท�านอาจไม�มีสารปนเป��อนท้ังหลายท่ีอปุกรณ�ปรบัปรงุคณุภาพน้ําเคร�อ่งน้ีสามารถลดปร�มาณ
ลงได� แม�ว�าการทดสอบนํา้น้ันจะได�ทําภายใต�สภาวะมาตรฐานของห�องปฏบัิติการ แต�สมรรถนะในการ
ทํางานตามความเป�นจร�งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�
  
This system has been tested according to NSF / ANS! 42 and NSF/ANSI 53 for 
reduction of the substances as listed below.  The concentrations 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.
  
ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าระบบนี้ได�รับการทดสอบตามมาตรฐาน NSF/ANSI 42 and NSF/ANSI 
53 เพ�อ่ลดปร�มาณสารต�างๆตามรายชือ่สารด�านล�าง ระดับความเข�มข�นของสารต�างๆในนํา้ท่ีผ�านการ
ปรับปรุงคุณภาพได�ลดระดับความเข�มข�นลงจนถึงระดับท่ีน�อยกว�าหร�อเท�ากับเกณฑ�ของน้ําท่ีได�รับ
อนุญาตท่ีออกจากระบบปรบัปรงุคณุภาพน้ํา ตามรายละเอยีดที่ได�กําหนดไว�ในมาตรฐานท่ีเก่ียวข�อง

Caution:
This water treatment device is intended only for use with potable water. Do not 
use water that is micro-biologically unsafe or of unknown quality without 
proper disinfection before and after the system.  
คําเตือน:
อุปกรณ�ปรับปรุงคุณภาพนํ้าเคร�่องนี้มุ�งหมายให�ใช�กับนํ้าที่สามารถบร�โภคได�เท�านั้น อย�าใช�นํ้าที่ไม�มี
ความปลอดภัยทางจ�ลชีวว�ทยา หร�อนํ้าที่ไม�มีคุณภาพที่ไม�ได�รับการฆ�าเชื้อที่เหมาะสม ไม�ว�าจะก�อน
หร�อหลังการใช�ระบบการปรับปรุงคุณภาพนํ้า”

ถอดฝาแก�วและที่
เก็บนํ้าด�านในออก

เติมนํ้าลงไปในแก�ว
และระวังนํ้าล�น นําหลอดใส�ลงไปในแก�ว

และป�ดฝาให�แน�น

ดื่มดํ่ากับนํ้าด่ืมที่ปราศจากสาร
แขวนลอย (TSD) ถึง 99.6% ทุกที่
ทุกเวลา

โปรดทําความสะอาดแก�วนํ้าและที่พักนํ้า
ด�วยมือและนํ้ายาทําความสะอาด และ 
ควรทําให�แห�งก�อนใช�งาน

แกะพลาสติกห�อ
ตัวกรอง และ/หร�อ 
ฝาสีนํ้าเง�นออก

หมุนตัวกรองเข�ากับด�าน
ใต�ของที่พักนํ้า หมุนตัวกรอง
โอร�ง และที่พักนํ้า 
เชื่อมเข�าหากันจนแน�น

ถ�าน้ํามีรสชาตหิร�อกลิ�นท่ีแตกต�างไปจากเดิม แสดงว�าถงึ
เวลาที่คุณควรเปลี่ยนไส�กรองแล�ว หากคุณมีเคร�่องวัด
คุณภาพน้ําที่สามารถวัดปร�มาณสารแขวนลอยได�
(ไม�ได�แถมมาพร�อมกับแก�ว Tumbler)  แนะนําให�คุณ
เปลี่ยนไส�กรองเมื่อเคร�่องวัดคุณภาพนํ้าวัดค�าได� 006 
หร�อสูงกว�านัน้ ไม�ควรใช�ไส�กรองท่ีเส่ือมประสทิธภิาพต�อ

ไม�แนะนาํให�กรองน้ําที่ไม�รู�ทีม่าและอาจมกีารปนเป��อนของ
สารจ�ลนิทร�ย�ทีเ่ป�นอนัตราย หร�อนํา้ที่ไม�ได�ผ�านการฆ�าเชือ้
อย�างเหมาะสม

ควรเปลี่ยนไส�กรองเม่ือไร

*For Tumblers
*สําหรับเคร�่องกรองน้ําแบบแก�วน้ํา

นําชิ�นส�วนที่ประกอบแล�ววางกลับ
เข�าไปในแก�วนํ้า

อินเตอร์เชนจ์


