
Everpure                  

Water Filtration System (H-Series) 
  

คู่มือการติดต้ังและวธีิการใช้งาน 
 

 

 

*โปรดอ่านคู่มือการติดตั้งและการใชง้านเคร่ืองกรองน ้า H-Series ของท่าน 

*โปรดเก็บคู่มือการใชง้านน้ีเพ่ือน ามาอา้งอิงในอนาคต 
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ก่อนเร่ิมการติดตั้งและใช้งานเคร่ืองกรองน ้า Everpure ของท่าน 

ขอขอบพระคุณท่ีท่านซ้ือเคร่ืองกรองน ้ า Everpure Commercial-Grade Water Filtration System ส าหรับบา้นของ
คุณ ระบบเคร่ืองกรองน ้ าด่ืม Everpure น าน ้ าท่ีมีคุณภาพสูงระดบัพรีเม่ียม ส่งตรงยงัก๊อกน ้ าในห้องครัวของคุณ ซ่ึง
มีรสชาติ อร่อย สดช่ืน และสะดวกส าหรับทุกคนในครอบครัว 

คุณสมบัติของเคร่ืองกรองน ้า 

• ใชก้รองน ้าตามอุณหภูมิน ้ าประปาเท่านั้น 

• อุณหภูมิน ้า : 2 - 38°C (35 - 100°F) 

• แรงดนัน ้าต ่าสุดและสูงสุด : 0.7 – 8.6 bar (10 – 125 psi) โดยแรงดนัคงท่ี 

• อตัราการไหลของน ้า : 1.9 ลิตรต่อนาที (0.5 แกลลอนต่อนาที) 
 

คู่มือการติดตั้งเคร่ืองกรองน ้าด่ืมภาษาไทย 

คุณสมบติัเคร่ืองกรองน ้า…………………………………………………………................................. หนา้ 2 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการติดตั้ง……………………………………………………………….. หนา้ 4 

ค าแนะน าในการติดตั้งเบ้ืองตน้……………………………………………………………………….. หนา้ 4 - 7 

ค าแนะน าในการติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ารุ่น H-1200……………………………………………………... หนา้ 8 - 9 

หมายเหตุ & อา้งอิง…………………………………………………………………..………………... หนา้ 10 
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คู่มือการติดตั้งใชส้ าหรับเคร่ืองกรองน ้า Everpure รุ่น 

ดงัต่อไปน้ี : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** เพื่อประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด ควรเปล่ียน

ไส้กรองน ้ าปีละ 1 คร้ัง หรือเร็วกว่านั้น เม่ือการไหล

ของน ้าชา้ลง หรือเม่ือถึงประสิทธิภาพ 

 

ส าหรับ ลูกคา้ H-1200 : วิธีการติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ า 

รุ่น H-1200 เร่ิมในหน้าท่ี 5 รวมทั้งการติดตั้งและการ

ท างาน 

 

ห้ามใช้และไม่แนะน าให้ใช้ Saddle 

Valve ซ่ึงกฎเกณฑ์ของ Universal Plumbing Code มี

การปฏิบัติใช้โดยทั้ง 20 รัฐและพื้นท่ีอ่ืนๆ คุณควร

ติดตั้งตามกฎเกณฑ์ทอ้งถ่ิน ถา้คุณมีค าถามใดๆ ควร

ติดต่อการประปา 

ห้ามใช้ท่อทองแดงในการติดตั้งกับ
ข้อต่อ John Guest® ท่ีมาพร้อมกับเคร่ืองกรองน ้ า 
Everpure การติดตั้งท่อทองแดงกับขอ้ต่ออาจจะเข้า
กนัได้ แต่เม่ือใช้เป็นเวลานานจะท าให้เกิดน ้ าร่ัว ถ้า
เกิดต้องใช้ท่อทองแดง คุณควรใช้ขอ้ต่อเป็นเกลียว
ทองแดง ซ่ึงหาอุปกรณ์ตามร้านขายอุปกรณ์ทัว่ไปได ้
 

การต่อสายน ้าที่ใช้ส าหรับหลายเคร่ือง : คุณสามารถ
ต่อสายน ้ าของเคร่ืองกรองน ้ า Everpure เขา้กับตู้เย็น
เพื่อท าน ้ าแข็งหรือกดน ้ าด่ืม กระติกน ้ าร้อน หรือ
เค ร่ืองชงกาแฟ  โดยการติดตั้ ง  “ข้อ ต่อ  3 ทาง” 
(สามารถซ้ือไดจ้ากร้านขายอุปกรณ์ประปา) ระหว่าง
สายน ้ าจากเคร่ืองกรองน ้ าและก๊อกน ้ า และต่อสายน ้ า
ใหม่เขา้กบัเคร่ืองใชอ่ื้นๆ 

หมายเหตุ : ห้ามใช้กับเคร่ืองท าน ้ าแข็งเชิงพาณิชย ์
เคร่ืองท าน ้ าแขง็นั้นตอ้งการอตัราการไหลของน ้ าและ
ปริมาณน ้ าท่ีสูง ซ่ึงเคร่ืองกรองน ้ าด่ืมไม่ไดอ้อกแบบ
มาเพื่อการน้ี (เกินขีดความสามารถของเคร่ืองกรอง) 

หมายเหตุ : ถ้าต่อเคร่ืองกรองน ้ าเข้ากับเคร่ืองท า
น ้าแข็งขนาดเลก็ (ส าหรับบริโภคในบา้น) และใตอ่้าง
จะไม่สามารถต่อสายน ้ าเขา้กบัก๊อกน ้ าได:้ ควรติดตั้ง 
Flush valve 

รุ่น H-54 

ประสิทธิภาพการกรอง : 

2,835 ลิตร (750 แกลลอน) 

รุ่น H-104 

ประสิทธิภาพการกรอง : 

3,780 ลิตร (1,000 แกลลอน) 

รุ่น H-300 

ประสิทธิภาพการกรอง : 

1,140 ลิตร (300 แกลลอน) 

รุ่น H-300 HSD 

ประสิทธิภาพการกรอง : 

1,140 ลิตร (300 แกลลอน) 

รุ่น H-300-NXT 

ประสิทธิภาพการกรอง : 

1,140 ลิตร (300 แกลลอน) 

รุ่น H-1200 

ประสิทธิภาพการกรอง : 

3,780 ลิตร (1,000 แกลลอน) 
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ขั้นตอนเบื้องต้นในการติดตั้งเคร่ืองกรองน ้า 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการติดตั้ง 

• ไขควงแฉก 

• ประแจ 

• มีดคตัเตอร์ 

• ตลบัเมตร 

• ดินสอ 

 

1. เปิดกล่องและตรวจสอบสินค้า 

ช้ินส่วนการติดตั้ง 

รายการ ค าอธิบาย รหสัช้ินส่วน 

1 หวัวาลว์ QL3 EV9258-01 

2 ไส้กรอง แตกต่างกนั 

3 แหวนกนัคลาย 2 ตวั EV3062-04 

4 สกรู 2 ตวั EV3061-96 

5 Stop Valve Adaptor EV3121-20 

6 สายน ้าขนาด ¼ น้ิว 
Poly 

A08601-19 

7 ขอ้งอ 2 ตวั EV3081-68 

8 เทปพนัเกลียว Teflon® EV3121-19 

9 ตวัต่อก๊อกน ้า EV3121-35 

10 อุปกรณ์จบัเวลาของ 
Everpure 

EV9075-70 
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2.  ตรวจสอบพ้ืนที่ในการติดตั้งใต้อ่างล้างจาน 

วัดจากพื้นของตู้ข้ึนมา 22 น้ิว (55.88 ซม .) ท า
เคร่ืองหมายจุดบนผนังส าหรับการเจาะรูใส่สกรู 
ควรตรวจให้มั่นใจว่า มีพื้นท่ีเหลือส าหรับก้าน
โยกหัววาล์วและหลีกเล่ียงไม่ให้สายน ้ าหย่อน 
พื้นท่ีท่ีคุณเลือกในการติดตั้งควรท่ีจะง่ายต่อการ
เปล่ียนไส้กรองในอนาคต 

ขนาด ความกวา้ง ความสูง ความลึก 

H-54 5 น้ิว 

(12.7 ซม.) 

15 น้ิว 

(38.1 ซม.) 

5 น้ิว 

(12.7 ซม.) 

H-104 5 น้ิว 

(12.7 ซม.) 

20 น้ิว 

(50.8 ซม.) 

5 น้ิว 

(12.7 ซม.) 

H-300 5 น้ิว 

(12.7 ซม.) 

22 น้ิว 

(55.88 ซม.) 

5 น้ิว 

(12.7 ซม.) 

H-300-
NXT 

5 น้ิว 
w/monitor 

(12.7 ซม.) 

22 น้ิว 

(55.88 ซม.) 

5 น้ิว 

(12.7 ซม.) 

H-300-
HSD 

5 น้ิว 

(12.7 ซม.) 

22 น้ิว 

(55.88 ซม.) 

5 น้ิว 

(12.7 ซม.) 
 

หมายเหตุ: หัววาล์วและไส้กรองควรติดบนผนังใน
ต าแหน่งตั้งข้ึนและใหไ้ส้กรองหอ้ยลง 

 
 

3.  ติดหัววาล์วเคร่ืองกรองน ้าใต้อ่างล้างจาน 

A. อุปกรณ์ในการติดตั้ง หัววาล์วและขอ้งอ 2 ตวั
และหมายเหตุข้องอ 1 ตัวท่ีมีแถบรัดสีด าคือ 
ทางน ้าออก ขอ้งอน้ีจะมีตวัลอ็กสายน ้าใส่อยู ่ซ่ึง
จะทนการไหลของน ้ าได้สูงสุด 1.89 ลิตรต่อ
นาที (1/2 แกลลอนต่อนาที) 

B. พนัเทป Teflon ท่ีเกลียวของขอ้งอทั้ง 2 ตวั ควร
พนัเทปไปทิศทางเดียวกับเกลียวเพื่อให้แน่น
และป้องไม่ใหมี้รอยร่ัว 

C. บิดข้องอเขา้ไปทางน ้ าเขา้ด้านซ้าย โดยใช้มือ
บิดเท่านั้น 

D. บิดขอ้งอตวัท่ีมีแถบรัดสีด าเขา้ไปทางน ้ าออก
ดา้นขวา โดยใชมื้อบิดเท่านั้น 
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E. ยึดหัววาล์วเคร่ืองกรองน ้ าเขา้กับผนัง โดยใช้
แหวนกนัคลาย (ติดกบัผนงั) และสกรูคนัเขา้ไป
บนแหวนกนัคลายเพื่อใหห้วัวาลว์แน่น 

4.  ต่อสายน ้าเข้า 

F. ปิดวาล์วน ้ าใต้อ่างล่างจาน แล้วเปิดก๊อกน ้ า
เพื่อใหแ้รงดนัน ้าระบายออก 

G. บิดท่อน ้าดีออกจากวาลว์น ้า 

H. ติด Stop Valve บนวาลว์น ้า 

I.  ต่อท่อน ้าดีบน Stop Valve 

J.  ปิด Stop Valve แลว้เปิดวาลว์น ้ าให้น ้ าไหลออก
จากก๊อกน ้า เพื่อทดสอบรอยร่ัว 

หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปไม่ต้องใช้เทปพัน
เกลียว Teflon® 

K. วดัระยะสายน ้ าท่ีต้องการท่ีจะต่อ Stop Valve 
และหัววาล์วเคร่ืองกรองน ้ า ควรวดัระยะให้
เหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงไม่ใหส้ายน ้าหกั 

L. ใชมี้ดคตัเตอร์ตดัสายน ้าท่ี 90° 

M. น าสายน ้ าท่ีตัดไปเสียบในข้อต่อของ Stop 
Valve ดันให้สายน ้ าเขา้สุดและดึงให้มั่นใจว่า 
สายน ้าเขา้แน่นไม่มีการร่ัว ซ่ึงดูไดต้ามลูกศร 

 

5.  ต่อสายน ้าเข้าก๊อกน ้าด่ืมบนอ่างล้างจาน 

N. ติดตั้ งก๊อกน ้ าด่ืมต่างหากส าห รับน ้ ากรอง 
ปฏิบติัตามขั้นตอนการติดตั้งของผูผ้ลิต 

O. ติดตวัก๊อกน ้ าเขา้กบัปลายเกลียวของก๊อกน ้ าด่ืม 
ในขั้นตอนน้ีไม่ตอ้งใชเ้ทปพนัเกลียว Teflon® 

P. วดัระยะสายน ้ าท่ีตอ้งการจะต่อจากทางน ้ าออก
จากเคร่ืองกรองกบัตวัต่อก๊อกน ้ า ควรวดัระยะ
ใหเ้หมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงไม่ใหส้ายน ้าหัก แลว้
น าสายน ้าท่ีตดัไปเสียบในขอ้ต่อ 
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6.  การติดตั้งและการระบายน ้าทิง้ของไส้กรอง 

Q. ยกก้านจับหัววาล์วรุ่น QC Valve ข้ึน เพื่อปิด
ตวัเคร่ือง 

R. ถือหวัวาลว์ใหแ้น่น โดยมือเดียว 

S. ก่อนประกอบกบัตวัล็อกบนไส้กรองและป้าย
บนหวัวาลว์ควรอยูต่รงกนั 

T. ประกอบไส้กรองกบัหัววาลว์และดนัข้ึนเขา้หวั
วาลว์ 

U. หมุนไส้กรองไปทางขวา – ประมาณ ¼ รอบ – 
จนการหมุนหยดุ 

V. เปิด Stop Valve และตรวจรอยร่ัวของน ้ าถึงขอ้
งอทางน ้าเขา้ 

W. เปิดก๊อกน ้าด่ืม 

X. น ากา้นโยกหวัวาลว์รุ่น QC Valve ลง เพื่อใหน้ ้ า
ไหลลงอ่างลา้งจาน 

หมายเหตุ : ให้น ้ าไหลผ่านไส้กรองอย่างน้อย
ประมาณ 3 นาที เพื่อระบายผงคาร์บอนท่ีหลุด
และอากาศ เม่ือเปิดใช้คร้ังแรกจะสังเกตได้ว่า 
น ้ ามีความขุ่น เพราะว่าในไส้กรองและสายน ้ ามี
อากาศอยู่ ถ้าน ้ ายงัมีความขุ่นมากว่า 1 สัปดาห์ 
ควรติดต่อฝ่ายบริการส าหรับใหค้ าปรึกษา 

Y. แกะพลาสติก และดึงสลกัออกจากอุปกรณ์จบั
เวลา แสง LED และเสียงกร่ิงจะดังข้ึน 3 คร้ัง
เพื่อท่ีจะยนืยนัการท างาน ซ่ึงอุปกรณ์จบัเวลาได้

ตั้งให้ส่งเสียงอีกทีเม่ือครบ 11 เดือน ลอกกาว 2 
หนา้ออกแลว้ติดท่ีพื้นท่ีสะดวกใตอ่้างลา้งจาน 
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คู่มือการติดตั้งของเคร่ืองกรองน ้ารุ่น H-1200 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการติดตั้ง 

• ไขควงแฉก 

• ประแจ 

• มีดคตัเตอร์ 

• ตลบัเมตร 

• ดินสอ 

 

1. เปิดกล่องและตรวจสอบสินค้า 

ช้ินส่วนการติดตั้ง 

รายการ ค าอธิบาย รหสัช้ินส่วน 

1 หวัวาลว์คู่ QL Twin EV9272-25 

2 ไส้กรองคู่ต่อเซ็ท EV9282-01 

3 แหวนกนัคลาย 2 ตวั EV3062-04 

4 สกรู 2 ตวั EV3061-96 

5 Stop Valve Adaptor EV3121-20 

6 สายน ้าขนาด ¼ น้ิว Poly A0860119 

7 ขอ้งอ 2 ตวั EV3081-68 

8 เทปพนัเกลียว Teflon® EV3121-19 

9 ตวัต่อก๊อกน ้า EV3121-35 

10 อุปกรณ์จบัเวลาของ 
Everpure 

EV9075-70 

11 Shut off Valve 3/8 น้ิว John 
Guest x 3/8 น้ิว FPT 

EV3098-60 

12 เกลียวต่อ Stainless 3/8 น้ิว 
FPT 

EV3123-50 
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2. ตรวจสอบพ้ืนที่ในการติดตั้งใต้อ่างล้างจาน 

วัดจากพื้นของตู้ข้ึนมา 22 น้ิว (55.88 ซม .) ท า
เคร่ืองหมายจุดบนผนังส าหรับการเจาะรูใส่สกรู 
แลว้วดัความกวา้ง 13 น้ิว (33.02 ซม.) เพื่อเจาะรู
ส าหรับเคร่ืองกรองน ้ ารุ่น H 1200 ไส้กรองคู่ ควร
ตรวจให้มัน่ใจว่า มีพื้นท่ีเหลือส าหรับโยกกา้นหัว
วาล์วและหลีกเล่ียงไม่ให้สายน ้ าหยอ่น แลว้พื้นท่ี
ท่ีคุณเลือกในการติดตั้งควรท่ีจะง่ายต่อการเปล่ียน
ไส้กรองในอนาคต 

ขนาด ความกวา้ง ความสูง ความลึก 

H-1200 13 น้ิว 

(33.02 ซม.) 

22 น้ิว 

(55.88 ซม.) 

5 น้ิว 

(12.7 ซม.) 
 

หมายเหตุ: หวัวาลว์และไส้กรองควรติดบนผนงัใน
ต าแหน่งตั้งข้ึนและใหไ้สก้รองหอ้ยลง 
 

3. ติดหัววาล์วเคร่ืองกรองน ้าใต้อ่างล้างจาน 

A. อุปกรณ์ในการติดตั้ง หัววาล์วคู่และ Shut Off 
Valve (EV3098-60) 

B. พนัเทป Teflon ท่ีเกลียวทางน ้ าเขา้ (ซ้าย) แล้ว
บิด Shut Off Valve โดยใช้มือบิด แล้วท าซ ้ า
ส าห รับ เกลียวต่อ  สแตนเลส  (EV3123-50) 
ส าหรับทางน ้าออก (ขวา) 

C. พันเทป Teflon ท่ีเกลียวข้องอ (แถบรัดสีด า) 
ทางน ้ าออก แลว้บิดขอ้งอเขา้เกลียวต่อสแตน-

เลส ควรพัน เทปไปทิศทางเดียวกับเกลียว
เพื่อใหแ้น่และป้องไม่ใหมี้รอยร่ัว 

D. ขนัหัววาล์วเคร่ืองกรองน ้ าเขา้กับผนัง โดยใช้
แหวนกนัคลาย (ติดกบัผนงั) และสกรูขนัเขา้ไป
บนแหวนกนัคลายเพื่อใหห้วัวาลว์แน่น 

 

 

 

4. ดู ท่ี ห น้ า 2 และปฏิบั ติ ต ามหั ว ข้อ  ขั้ น ตอน
เบ้ืองต้นในการติดตั้ งเคร่ืองกรองน ้ า  ส าหรับ
ขั้นตอน 4, 5, และ 6 เพ่ือให้ท าการติดตั้งเคร่ือง
กรองน ้าเสร็จส้ิน  
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หมายเหตุ & อ้างองิ 

การติดตั้งน้ีควรปฏิบติัตามขั้นตอนขอ้กฎเกณฑทุ์กขอ้ 

ห้ามใช้กับน ้ าท่ีมีจุลินทรียท่ี์อันตราย หรือน ้ าไม่ได้
ผ่านขบวนการฆ่าเช้ือ เคร่ืองกรองน ้ าน้ีรับรองการ
กรองซีสต์ และอาจจะกรองซีสต์ท่ีผ่านขบวนการฆ่า
เช้ือของระบบประปา 

การท าทดสอบอยู่ภายใต้เง่ือนไขมาตรฐานของ
หอ้งทดลอง ในการท างานจริง อาจมีการแตกต่าง 
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ข้อจ ากดัของการรับประกนั 

คุณได้เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองกรองน ้ าหน่ึงเคร่ืองของเคร่ืองกรองน ้ าท่ีดีท่ีสุด เพื่อแสดงความมั่นใจและ

ประสิทธิภาพของสินคา้ Everpure ไดรั้บการรับประกนัความเสียหายของวสัดุและคุณภาพของสินคา้ ใหก้บัลูกคา้ท่ี

ใช้และติดตั้งตามท่ีระบุในคู่มือของ Everpure การรับประกนัสินคา้เร่ิมเม่ือวนัท่ีซ้ือสินคา้* และระบุรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี: 
 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี 

ยกเวน้ช้ินส่วนประกอบท่ีเปล่ียน เช่น ไส้กรอง** 
  

* ต้องสามารถพสูิจน์ของการซ้ือได้ 

** ส าหรับวัสดุและคุณภาพ ไม่ใช่อายุของเคร่ืองกรองหรือไส้กรอง 

การใช้งานของเคร่ืองกรองต้องสอดคล้องกับเง่ือนไขของคู่มือการติดตั้งของ Everpure ถ้ามีการดัดแปลง ซ่อม 

ปรับเปล่ียน โดยจากคนท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจาก Everpure ทางเราจะไม่รับรองประกนัสินคา้ให ้ 
 

ถา้ตรวจเจอความเสียหายของสินคา้ในเวลาท่ีก าหนด คุณควรแจง้ทางช่างท่ีดูแลหลงัการบริการขายสินคา้ Everpure 

ตามเบอร์ท่ีอยู่ดา้นหลงั และตรวจเจอความเสียหายของสินคา้ท่ีอยู่ในเง่ือนไข คุณควรแจง้ทางช่างท่ีดูแลหลงัการ

บริการขายสินคา้ Everpure เพื่อซ่อมแซม หรือเปล่ียนช้ินส่วน คุณมีค่าใชง่้าย ค่าขนส่งจากโรงงาน Everpure และ

ค่าบริการจากผูจ้ดัจ าหน่าย การซ่อมแซม หรือเปล่ียนช้ินส่วนใดๆจะรวมอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขการรับประกนัของสินคา้ 
 

ทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีการเสียหายอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ ไฟไหม ้แช่แข็ง การกระท าของภยัธรรมชาติ 

การน าไปใชใ้นทางท่ีผิด ผิดวตัถุประสงค์ ไม่เอาใจใส่ ออกซิไดซ์ (เช่น คลอรีน โอโซน คลอรามีน และสารอ่ืนๆ) 

การดดัแปลง หรือการติดตั้งท่ีตรงกนัขา้มกบัคู่มือท่ีแนะน า หรือการใชท่ี้ไม่ตรงกบัคุณสมบติัของ Everpure อา้งอิง

ตามคุณสมบติัท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารน้ี ถา้คุณซ้ือเคร่ืองกรองน ้าจากเวบ็ไซต ์การรับประกนัและการส่งซ่อมแซมจะ

ใช้ได้เฉพาะท่ีอยู่ภายใต้ผูจ้  าหน่ายท่ีได้รับอนุญาตจาก Everpure เท่านั้น ถ้าอยากทราบว่ารายช่ือผูจ้  าหน่ายผ่าน

เว็บ ไซ ต์ ไ ด้ รับ อ นุ ญ าตจาก  Everpure ห รือ ไม่  ส าม ารถ เข้ าไป ต รวจส อบ ท่ี เว็บ ไซ ต์ ข อ ง  Everpure 

(www.everpure.com) ถ้าคุณซ้ือสินค้าจากผู ้จ  าหน่ายท่ีไม่ได้รับอุนญาตจาก Everpure คุณจะไม่สามารถใช้ใบ

รับประกนัสินคา้เพื่อการซ่อมแซมจาก Everpure ได ้
 

http://www.everpure.com/
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ผลิตภณัฑไ์ดร้วมประสิทธิภาพทั้งหมดของการกรองน ้าไวใ้นแต่ละเคร่ือง ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

Everpure ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดรวมถึง การใช้งานในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมเฉพาะของ

วัตถุประสงค์; ในขอบเขตท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย การรับประกันโดยนัยดังกล่าวมีระยะเวลาจ ากัดตามท่ีระบุ

เบ้ืองต้นส าหรับเคร่ืองกรองน ้า ในฐานะผูผ้ลิต เราไม่สามารถทราบว่า คุณภาพน ้ าของคุณ หรือวตัถุประสงค์ของ

การซ้ือสินคา้ของคุณ คุณภาพของน ้ามีความแตกต่างในแต่ฤดู หรือในช่วงระยะเวลาหน่ึง และอตัราการไหลของน ้ า

ก็มีความแตกต่างเหมือนกนั ถา้มีการยา้ยบา้นคุณภาพของน ้าจะมีความแตกต่างจากเดิม และเพราะเหตุผลเหล่าน้ี เรา

ไม่รับผิดชอบส าหรับการก าหนดของความเหมาะสมของอุปกรณ์ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของคุณ และเรา

ไม่ไดอ้นุญาตให้คนอ่ืนๆตอ้งรับผิดชอบภาระหน้าท่ีดงักล่าวส าหรับเรา นอกจากน้ีทางเราไม่รับผิดชอบและไม่มี

ขอบเขตในการรับประกนัถึงการบอกเป็นนยัหรืออยา่งชดัเจนส าหรับการใชง้านกบัแหล่งน ้ าท่ีไม่เหมาะสมหรือน ้ า

ท่ีไม่ตรงตามเง่ือนไขท่ีระบุในคู่มือเล่มน้ีหรือข้อมูลประสิทธิภาพของเคร่ืองกรองน ้ าน้ี ความจ ากัดของการ

รับผิดชอบของเราภายใต้การรับประกันนี้คือ การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนช้ินส่วนที่มีปัญหา และเรา จะไม่

รับผิดชอบข้อใดๆทั้งส้ินส าหรับความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม เหตุบังเอญิ จากผลลพัธ์ เป็นพเิศษ หรืออ่ืนๆท่ัวไป 
 

ในบางรัฐไม่อนุญาตใหมี้การยกเวน้การรับประกนั โดยบอกเป็นนยัหรือขอ้จ ากดัในระยะเวลาการรับประกนัส้ินสุด 

ดงันั้นขอ้จ ากดัเบ้ืองตน้อาจไม่มีผลต่อคุณ บางรัฐก็ไม่อนุญาตใหมี้การยกเวน้การรับประกนัของ ความเสียหายแบบ

เหตุบงัเอิญหรือจากผลลพัธ์  ดงันั้นขอ้จ ากดัเบ้ืองตน้อาจไม่มีผลต่อคุณ การรับประกนัน้ีใหสิ้ทธิตามกฎหมายเฉพาะ

แก่คุณ และคุณอาจจะมีสิทธิอ่ืนๆในแต่ละรัฐท่ีไม่เหมือนกนั ปรึกษาขอ้มูลต่างๆหรือเขียนรายละเอียดการ

รับประกนัของเคร่ืองกรองน ้า ติดต่อไดท่ี้ผูจ้ดัจ าหน่าย 

 

 

 

__________________________      _________________________     ________________________ 

ผูซ้ื้อ              ผูข้าย                           วนัท่ี 
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