
User Manual for 2.4 Litres Water Filter Pitcher
คู�มือการใช�งานสําหรับ เหยือกกรองนํ้าขนาด 2.4 ลิตร

ASSEMBLY INSTRUCTIONS   คําแนะนําสําหรับการใช�งาน

REMOVE lid and water reservoir from top of the pitcher and remove the
�lter from packaging. Remove branded �lm or blue cap (where applicable).
ถอดฝาและที่พักนํ้าออกทางด�านบนของเหยือก
แกะไส�กรองออกจากบรรจ�ภัณฑ� และคลายเกลียวฝาครอบสีฟ�า (ถ�ามี) 

CLEANING INSTRUCTIONS
Clean your device in warm water using mild soap then rinse and dry 
thoroughly. Additionally rinse the exterior of your �lter with warm water
for 30 seconds. *Reminder: Please rewash your device with each �lter change.
ทําความสะอาดเหยือกกรองนํ้าของคุณด�วยนนํ้าเปล�าอุณหภมิูห�องโดยใช�
นํ้ายาลางจาน/สบู�อ�อนๆ จากน้ันล�างออกให�สะอาดและเช็ดให�แห�ง
ล�างภายนอกไส�กรองด�วยนํ้าอุณหภมิูห�องเป�นเวลา 30 ว�นาที 
*คําแนะนํา: โปรดล�างเหยือกกรองนํ้าของคุณใหม�ทุกครั้งที่เปล่ียนไส�กรอง

TWIST �lter into the bottom of reservoir (from below) and tighten �lter to
obtain a complete seal with the reservoir. Do not drop the �lter in from above.
Tighten until there is a complete seal between the �lter, a-ring and reservoir.
หมุนไส�กรองเข�ากับด�านล�างของท่ีพักนํ้า (จากทางด�านล�าง) ขันให�เเน�น
เพ�่อให� ไส�กรองแนบสนิทกับที่พักนํ้า ห�ามใส� ไส�กรองจากทางด�านบน 
บิดให�แน�นจนกว�าไส�กรอง โอร�ง และท่ีพักนํ้าจะแนบกันสนิท

FILL reservoir by pouring/�lling with cold tap water (directly into the �lter)
and place lid on top. Allow all the water to pass through the �lter
before �lling again.
เติมนํ้าในท่ีพักนํ้าให�เต็มโดยเทนํ้าประปาลงไปบร�เวณไส�กรองโดยตรง 
ป�ดฝาด�านบน รอให�นํ้าไหลผ�านไส�กรองจนหมดแล�วจ�งเติมนํ้าใหม�อีกครั้ง

POUR OR DISPENSE using spigot (if applicable) to �ll
your cup or glass once the reservoir has emptied into the body.
เม่ือไม�มีนํ้าเหลืออยู�ในที่พักนํ้า คุณสามารถเทนํ้าหร�อเป�ดก�อก (ถ�ามี) 
จากเหยือกกรองใส�แก�วนํ้าด่ืมได�เลย
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2.4 ลิตร



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

คําแนะนําสําหรับการเปล่ียนแบตเตอร�่: 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)

เคร�่องวัดคุณภาพนํ้า TDS จะมาพร�อมกับเหยือกกรอง/ถังกรองนํ้า ZeroWater บางรุ�น

The TDS meter supplied is intended to detect and measure TDS (total dissolved solids) 
in PPM. Test your water regularly.

TDS WATER QUALITY METER

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

เคร�่องวัดคุณภาพนํ้า TDS

FOR WATER QUALITY METER: Remove cap, turn on, submerge in water,
change �lter when it reads 006 or higher.

REPLACEMENT BATTERY INSTRUCTIONS: Meter includes (2) alkaline batteries. 
Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.



หากค�าที่อ�านได�จากเคร�่องวัดไม�เป�น 000 กรุณาตรวจสอบว�าไส�กรองได�รับการติดตั้ง
กับที่พักนํ้าอย�างถูกต�องหร�อไม� โปรดระมัดระวังการขันเกลียวและตรวจสอบ
ให�แน�ใจว�าปะเก็นยางอยู�ในตําแหน�งที่ถูกต�อง ไม�ไปติดอยู�บร�เวณเกลียวใดเกลียวหนึ่ง

คําแนะนําเมื่อมีป�ญหาการใช�งาน

เมื่อล�างทําความสะอาดเหยือกกรอง/ถังกรองนํ้า เคร�่องวัดคุณภาพนํ้า TDS 
และชิ�นส�วนอื่น ๆ กรุณาเช็ดให�แห�งสนิท เพราะหากมีนํ้ายาทําความสะอาดหร�อ
สิ�งตกค�างหลงเหลืออยู�อาจทําให�เคร�่องวัดอ�านค�า TDS คลาดเคลื่อนได�

กรุณาตรวจสอบโอร�งในไส�กรองของคุณ เพราะหากไม�พบโอร�ง นํ้าประปาที่ยังไม�ผ�าน
การกรองอาจไหลลงไปบร�เวณรอบไส�กรองและปะปนกับนํ้าที่ผ�านการกรองแล�ว

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

FILTER LIFE TIPS TO GET THE MOST PREMIUM PURE WATER 
FROM YOUR ZEROWATER FILTER CHECK THE TAP WATER TDS REGULARLY. YOUR 
FILTER LIFE WILL BE SIGNIFICANTLY REDUCED DUE TO THE HIGH IMPURITIES, 
AND YOU MAY WANT TO STOP USING THE TAP WATER ABOVE 300 TDS.
เคล็ดลับที่ช�วยยืดอายุการใช�งานของไส�กรองนํ้าซีโร�วอเตอร� 
ควรหมั่นเช็คค�า TDS ของนํ้าประปาก�อนกรอง ค�า TDS ในนํ้าประปาที่พบเกิน 300 PPM จะทําให�อายุการใช�งาน
ของไส�กรองลดลงอย�างมาก หากพบค�าสารแขวนลอยในนํ้าในปร�มาณดังกล�าว คุณอาจจะต�องชะลอการกรอง
นํ้าประปา เพ�่อยืดอายุการใช�งานของไส�กรองนํ้าของคุณ

ตรวจสอบว�ามีรอยร�าวที่เหยือกกรองนํ้า ที่รองรับนํ้าหร�อไส�กรองหร�อไม� หากมีรอยแตกร�าว
โปรดติดต�อฝ�ายบร�การลูกค�าสําหรับคําแนะนําเพ��มเติม
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ระบบการกรองขั้นสูงแบบ 5 ชั้น

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

กําจัดสารแขวนลอยอื่น ๆ

กําจัดสารปนเป��อนอินทร�ย� ได�แก� ยาปราบศัตรูพ�ช ยาปราบวัชพ�ช ปรอท
คลอร�น และคลอรามีน 

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

กําจดัสารแขวนลอยทีต่กค�าง โดยสารกรองเรซนิยังคงอยู�

ค�าสสารละลาย
เจอปนในนํ้าประปา

ระดับของ
การเจ�อปน

ตํ่ามาก-ตํ่า

ปานกลาง
(มักพบท่ัวไป)

125 ลิตร (L)
หร�อมากกว�า

85-125 
ลิตร (L)

2,500 บาท

1,700-2,500 
บาท

1,200-1,700 
บาท

สูงถึง
1,200 บาท

60-85 
ลิตร (L)

น�อยกว�า
60 ลิตร (L)

พบบางพ�น้ท่ีเท�านัน้ และยังมสีารปนเป��อน
อนัตราย เช�นตะกัว่ และคลอร�น

มีแร�ธาตุเจ�อปนสูง  ทั้งชนิดดีและไม�ดี
รวมถึงสารตะกั่ว และสารปนเป��อนอื่นๆ

การปนเป��อนระดับสูง อาจมีผลทําให�
ปร�มาณนํ้าดื่มบร�สุทธิ์ที่ไส�กรองผลิตได�ลดลง

การปนเป��อนระดับสูงสุด จะมีผล
ต�ออายุการใช�งานของไส�กรองอย�างมาก

สูง

สูงสุด

ปร�มาณ
นํ้าด่ืมบร�สุทธิ์
ท่ีกรองได�จาก
ไส�กรอง 1 ชุด

ความประหยัด
เม่ือเทียบกับ

การบร�โภคนํ้าด่ืม
ชนิดบรรจ�ขวด

คําอธิบายเพ��มเติม

010-075

076-200

201-400

401 

ไส�กรองของซีโร�วอเตอร�
สามารถกรองนํ้าดื่มบร�สุทธ์ิให�คุณได�ก่ีลิตร

HOW MANY LITERS OF ZEROWATER 
WILL YOU GET OUT OF YOUR ZEROWATER FILTER?

PPM

PPM

PPM

PPM



ZeroWater® PERFORMANCE DATA SHEET. FOR MODELS: ZD-018, ZP-006, ZP-010, ZD-010RP,
ZD-023-1, ZD-012RP, ZP- 0 07RP, ZBD-040, ZD-030RP, ZR- 0810N, ZR- 0 810GN, ZD-20RPN,
ZS-011RPN, ZBD-030 // IMPOR TANT 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.
 
เอกสารฉบับน้ีแสดงประสิทธิภาพการทํางานและเปร�ยบเทียบความสามารถของสินค�าในการกรองน้ํา เราขอแนะนําให�ทดสอบ
คณุภาพของนํ้าประปาก�อนซือ้อปุกรณ�กรองน้ํา เพ�อ่ดวู�าน้ําประปาของคณุควรใช�อปุกรณ�กรองน้ําชนดิใดจ�งจะได�ผลลัพธ�
ท่ีดท่ีีสดุ สิ�งเจ�อปนท่ีถกูกรองออกมาในแต�ละครัง้นัน้อาจแตกต�างกนัข�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
ของน้ําท่ีเหมาะสมในการกรองผ�านตัวกรองคอื 40-90°F ภาชนะกรองนํ้านี้ได�รบัการออกแบบมาเพ�อ่ใช�กับน้ําท่ีสามารถด่ืม
ได�เท�านัน้ ไม�แนะนําให�กรองน้ําท่ีไม�รู�ท่ีมาและอาจมีการปนเป��อนของสารจ�ลินทร�ย�ทีเ่ป�นอนัตราย หร�อน้ําท่ีไม�ได�ผ�านการฆ�าเชือ้
อย�างเหมาะสม

HOW MANY LITERS OF ZEROWATER 
WILL YOU GET OUT OF YOUR ZEROWATER FILTER?

โครเมียม (เฮกซะวาเลนต�)

ไส�กรองหน่ึงเดียวท่ีสามารถกําจัดตะก่ัวและโครเมียม

ตะกั่ว

ข�อมูลที่แสดงในตารางนี้มาจากเว็บไซต� NSF International ศึกษาข�อมูลเพ��มเติมได�ที่ www.zerowater.com



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�านทดสอบนํ้าจากแหล�งนํ้าของท�านก�อนที่จะใช�
อุปกรณ�ปรับปรุงคุณภาพนํ้า เพ�่อกําหนดให�แน�ชัดว�าระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า
ระบบใดท่ีมีความจําเป�นกับนํ้าในแหล�งนํ้าของท�าน นํ้าจากแหล�งนํ้าของท�านอาจ
ไม�มีสารปนเป��อนท่ีอุปกรณ�ปรับปรุงคุณภาพนํ้าเคร�่องนี้สามารถลดปร�มาณลงได� 
แม�ว�าการทดสอบนํ้าน้ันจะได�ทําภายใต�สภาวะมาตรฐานของห�องปฏิบัติการ 
แต�สมรรถนะในการทํางานตามความเป�นจร�งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�

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

ระบบกรองน้ำไดรับการทดสอบและผานการรับรองจาก NSF International 
วาสามารถกำจัดรสและกลิ่นของคลอรีนไดตามมาตรฐาน NSF/ANSI 42 
และสามารถกำจัดตะกั่ว เฮกซะวาเลนตโครเมียม FPOA, PFOS และปรอทไดตามมาตรฐาน NSF/ANSI 53

 Overall Influent Challenge Maximum Effluent Maximum Permissible
 SUBSTANCE Percent Concentration Concentration Effluent Concentration
 Reduction (mg/L) (mg/L) (mg/L)

NSF/ANSI Standard 53 – Health Effects
Norme NSF / ANSI 53 – Effets sur la santé
Chromium Hexavalent, pH 6.5 99.6 0.3 ± 10% 0.003 0.050
Chromium Hexavalent, pH 8.5 99.6 0.3 ± 10% 0.002 0.050
Lead, pH 6.5 99.7 0.15 ± 10% 0.0005 0.010
Lead, pH 8.5 95.9 0.15 ± 10% 0.0075 0.010
Mercury, pH 6.5 96.7 0.006 ± 10% 0.0002 0.002
Mercury, pH 8.5 96.0 0.006 ± 10% 0.0004 0.002
PFOA/PFOS 94.9 0.0015 mg/L ± 10% 0.00007 0.00007
NSF/ANSI Standard 42 – Aesthetic Effects
Norme NSF / ANSI 42 – Effets esthétiques
Chlorine 97.5 2.0 ± 10% 0.05 50% of influent

 Percentage Concentration Concentration Concentration maximum
 global de d’essai de maximum de permissible de
 réduction l’influent (mg / l) l’effluent (mg / l) l’effluent (mg / l)

System Tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42 for reduction of chlorine taste and odor and
against NSF/ANSI Standard 53 for reduction of lead, chromium (Hexavalent), PFOA, PFOS and mercury.



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.



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

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

คุ�มครองผู�บร�โภคใดๆท่ีใช�บังคับกับการซ้ือขายสินค�าอุปโภคบร�โภค การรับประกันนี้ให�สิทธิโดยเฉพาะเจาะจงกับลูกค�า สิทธิเพ��มเติม

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

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

ขอบเขตของการรับประกันสำหรับเครื่องกดน้ำของZeroWater เหยือกกรองน้ำ ระบบกรองน้ำแบบขวด ขวดน้ำ
สำหรับพกพาและเครื่องวัดคาTDS 
บร�ษัท รุ �งคู � จํากัด ขอรับประกันว�าเคร�่องกดนํ้าของZeroWater เหยือกนํ้า ระบบกรองนํ้าแบบขวด ขวดนํ้าสําหรับพกพาและเคร�่องวัดค�า

TDSน้ันไม�มีข�อบกพร�องจากการผลิตเป�นระยะเวลาท้ังสิ�น 90 วันนับจากวันท่ีซื้อผลิตภัณฑ�ของZeroWater โดยการใช�ผลิตภัณฑ�จะต�องใช�

ตามว�ธีใช�ท่ีให� ไปกับผลิตภัณฑ� หากภายในระยะเวลารับประกัน 90 วัน ลูกค�าพบข�อบกพร�องจากการผลิตในเคร�่องกดนํ้าของZeroWater 

เหยือกนํ้า ระบบกรองนํ้าแบบขวด ขวดนํ้าสําหรับพกพาและเคร�่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�่อการ

แก�ป�ญหาเบ้ืองต�น หร�อเข�าไปท่ี www.zerowaterthailand.com/contact-us โดยการเร�ยกร�องการรับประกันจะต�องมีเอกสารหลักฐาน

การซื้อสินค�าท่ีมีวันท่ีแสดงให�ชัดเจน
 

ขอบเขตของการรับประกันสำหรับไสกรอง
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�ยก

ร�องการรับประกันจะต�องมีเอกสารหลักฐานการซ้ือสินค�าท่ีมีวันที่แสดงให�ชัดเจน ในการเร�ยกร�องการรับประกันสําหรับไส�กรอง โปรดติดต�อ

ฝ�ายบร�การลูกค�าท่ี admin@zerowaterthailand.com เพ�่อการแก�ป�ญหาเบ้ืองต�น หากสามารถระบุได�ว�ามีข�อบกพร�องจากการผลิต ทาง

บร�ษัทจะให�คําแนะนําในการส�งคืนไส�กรอง เพ�่อทําการทดสอบในห�องทดลอง หากผลการทดลองบ�งชี้ว�าไส�กรองมีข�อบกพร�องจร�ง ทาง

บร�ษัทจะส�งผลิตภัณฑ�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   
 

ขอจำกัดความรับผิดของบริษัท รุงคู 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�นผลสืบเนื่อง 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�กษาเก่ียวกับ

ความเป�นไปได�ท่ีอาจเกิดความเสียหายดังกล�าว แต�ก็เกิดความเสียหายข�้นไม�ว�าจะตามทฤษฎีความรับผิดใด จากข�อกําหนดและเง�่อนไขน้ี 

จากการซื้อหร�อใช�ผลิตภัณฑ� ความรับผิดสะสมของบร�ษัท รุ �งคู � จํากัด อันเกิดข�้นจาก หร�อเก่ียวกับข�อจํากัดความรับผิดน้ี หร�อจาก

ผลิตภัณฑ�จะไม�เกิดไปกว�าราคาของผลิตภัณฑ�ท่ีลูกค�าได�ชําระไป

ข�อจํากัดตามข�อกําหนดนี้จะไม�นํามาใช�กับกรณีท่ีเกิดจากการประพฤติมิชอบโดยเจตนา หร�อการประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงของ บร�ษัท 

รุ �งคู � จํากัด หร�อหากเกิดการเสียชีว�ตหร�อการบาดเจ็บเสียหายส�วนบุคคล ซึ่งเกิดจากการประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงท่ีได�รับการพ�สูจน�

แล�วของบร�ษัท รุ �งคู � จํากัด


