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Water Filtration System 
 

 

คู่มือการตดิตั้งและวธีิการใช้งาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอขอบคุณท่ีซ้ือเคร่ืองกรองน ้ำ Everpure Commercial-Grade Water Filtration System ส ำหรับบำ้นของคุณ ระบบ
เคร่ืองกรองน ้ำด่ืม Everpure น ำน ้ำท่ีมีคุณภำพสูงระดบัพรีเม่ียม ส่งตรงยงัก๊อกน ้ำในหอ้งครัวของคุณ ซ่ึงมีรสชำติ 
อร่อย สดช่ืน และสะดวกส ำหรับทุกคนในครอบครัว 
 

คุณสมบัติเคร่ืองกรองน า้ 

 ใชก้รองน ้ำตำมอุณหภูมิน ้ำประปำเท่ำนั้น 

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

 แรงดนัน ้ำต ่ำสุดและสูงสุด : 0.7 – 8.6 bar (10 – 125 psi) โดยแรงดนัคงท่ี 

 อตัรำกำรไหลของน ้ำ : 1.9 ลิตรต่อนำที (0.5 แกลลอนต่อนำที) 
 

คู่มือการติดตั้งเคร่ืองกรองน ้าด่ืมภาษาไทย 
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คู่มือกำรติดตั้งใชส้ ำหรับเคร่ืองกรองน ้ำ Everpure รุ่น 

ดงัต่อไปน้ี : 

 

 

 

 

* เพื่อกำรท ำงำนสูงสุด ควรเปล่ียนไส้กรองน ้ำปีละ 1 

คร้ัง หรือเร็วกว่ำนั้น เม่ือกำรไหลของน ้ำชำ้ลง หรือ

เม่ือถึงประสิทธิภำพ 

 

ลูกคำ้ H-1200 : วิธีกำรติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ำ รุ่น  

H-1200 เร่ิมในหนำ้ท่ี 5 รวมทั้งกำรติดตั้งและกำร

ท ำงำน 

 

หำ้มใชแ้ละไม่แนะน ำใหใ้ช ้ Saddle 
Valve ซ่ึงกฎเกณฑข์อง Universal Plumbing Code มี
กำรปฏิบติัใชโ้ดยทั้ง 20 รัฐและพื้นท่ีอ่ืนๆ คุณควร
ติดตั้งตำมกฎเกณฑท์อ้งถ่ิน ถำ้คุณมีค ำถำมใดๆ ควร
ติดต่อกำรประปำ 

หำ้มใชท่้อทองแดงในกำรติดตั้งกบั
ขอ้ต่อ John Guest® ท่ีมำพร้อมกบัเคร่ืองกรองน ้ำ 
Everpure กำรติดตั้งท่อทองแดงกบัขอ้ต่ออำจจะเขำ้
กนัได ้ แต่เม่ือใชเ้ป็นเวลำนำนจะท ำใหเ้กิดน ้ำร่ัว ถำ้
เกิดตอ้งใชท่้อทองแดง คุณควรใชข้อ้ต่อเป็นเกลียว
ทองแดง ซ่ึงหำอุปกรณ์ตำมร้ำนขำยอุปกรณ์ทุกไปได  ้
 

การต่อสายน า้กบัเคร่ืองใช้หลายเคร่ือง : คุณสำมำรถ
ต่อสำยน ้ำของเคร่ืองกรองน ้ำ Everpure เขำ้กบัตูเ้ยน็
เพื่อท ำน ้ำแขง็หรือกดน ้ำด่ืม กระติกน ้ำร้อน หรือ
เคร่ืองชงกำแฟ โดยกำรติดตั้ง “ขอ้ต่อ 3 ทำง” 
(สำมำรถซ้ือไดจ้ำกร้ำนขำยอุปกรณ์ประปำ) ระหว่ำง
สำยน ้ำจำกเคร่ืองกรองน ้ำและก๊อกน ้ำ และต่อสำยน ้ำ
ใหม่เขำ้กบัเคร่ืองใชอ่ื้นๆ 
 

หมายเหตุ : หำ้มใชก้บัเคร่ืองท ำน ้ำแขง็เชิงพำณิชย ์
เคร่ืองท ำน ้ำแขง็นั้นตอ้งกำรอตัรำกำรไหลของน ้ำและ
ปริมำณน ้ำท่ีสูง ซ่ึงเคร่ืองกรองน ้ำด่ืมไม่ไดอ้อกแบบ
มำเพื่อกำรน้ี (เกินขีดควำมสำมำรถของเคร่ืองกรอง) 
 

หมายเหตุ : ถำ้ต่อเคร่ืองกรองน ้ำเขำ้กบัเคร่ืองท ำ
น ้ำแขง็ขนำดเลก็ (ส ำหรับบริโภคในบำ้น) และใตอ่้ำง
จะไม่สำมำรถต่อสำยน ้ำเขำ้กบัก๊อกน ้ำได:้ ควรติดตั้ง 
Flush valve 

 

รุ่น H-54 

ประสิทธิภำพกำรกรอง : 

2,835 ลิตร (750 แกลลอน) 

รุ่น H-104 

ประสิทธิภำพกำรกรอง : 

3,780 ลิตร (1,000 แกลลอน) 

รุ่น H-300 

ประสิทธิภำพกำรกรอง : 

1,140 ลิตร (300 แกลลอน) 

รุ่น H-300 HSD 

ประสิทธิภำพกำรกรอง : 

1,140 ลิตร (300 แกลลอน) 

รุ่น H-300+M 

ประสิทธิภำพกำรกรอง : 

1,892 ลิตร (500 แกลลอน) 

รุ่น H-1200 

ประสิทธิภำพกำรกรอง : 

3,780 ลิตร (1,000 แกลลอน) 



ขั้นตอนเบ้ืองต้นในการติดตั้งเคร่ืองกรองน า้ 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ส าหรับการติดตั้ง 

 ไขควงแฉก 

 ประแจ 

 มีดคตัเตอร์ 

 ตลบัเมตร 

 ดินสอ 

 

1. เปิดกล่องและตรวจสอบสินค้า 

ช้ินส่วนกำรติดตั้ง 

รำยกำร ค ำอธิบำย รหสัช้ินส่วน 

1 หวัวำลว์ QL3 EV9258-01 

2 ไส้กรอง แตกต่ำงกนั 

3 แหวนกนัคลำย 2 ตวั EV3062-04 

4 สกรู 2 ตวั EV3061-96 

5 Stop Valve Adaptor EV3121-20 

6 สำยน ้ำขนำด ¼ น้ิว 
Poly 

A08601-19 

7 ขอ้งอ 2 ตวั EV3081-68 

8 เทปพนัเกลียว Teflon® EV3121-19 

9 ตวัต่อก๊อกน ้ำ EV3121-35 

10 อุปกรณ์จบัเวลำของ 
Everpure 

EV9075-70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ตรวจสอบพื้นทีใ่นการติดตั้งใต้อ่างล้างจาน 

วดัจำกพื้นของตูข้ึ้นมำ 22 น้ิว (55.88 ซม.) ท  ำ
เคร่ืองหมำยจุดบนผนงัส ำหรับกำรเจำะรูใส่สกรู 
ควรตรวจใหม้ัน่ใจว่ำ มีพื้นท่ีเหลือส ำหรับกำ้น
โยกหวัวำลว์และหลีกเล่ียงไม่ใหส้ำยน ้ำหยอ่น 
พื้นท่ีท่ีคุณเลือกในกำรติดตั้งควรท่ีจะง่ำยต่อกำร
เปล่ียนไส้กรองในอนำคต 

ขนำด ควำมกวำ้ง ควำมสูง ควำมลึก 

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+M 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: หวัวำลว์และไส้กรองควรติดบนผนงัใน
ต ำแหน่งตั้งข้ึนและใหไ้ส้กรองหอ้ยลง 

 
 

 

 

3. ติดหัววาล์วเคร่ืองกรองน า้ใต้อ่างล้างจาน 

a. อุปกรณ์ในกำรติดตั้ง หวัวำลว์และขอ้งอ 2 ตวั
และหมำยเหตุขอ้งอ 1 ตวัท่ีมีแถบรัดสีด ำคือ 
ทำงน ้ำออก ขอ้งอน้ีจะมีตวัลอ็กสำยน ้ำใส่อยู ่ ซ่ึง
จะทนกำรไหลของน ้ำไดสู้งสุด 1.89 ลิตรต่อ
นำที (1/2 แกลลอนต่อนำที) 

b. พนัเทป Teflon ท่ีเกลียวของขอ้งอทั้ง 2 ตวั ควร
พนัเทปไปทิศทำงเดียวกบัเกลียวเพื่อใหแ้น่และ
ป้องไม่ใหมี้รอยร่ัว 

c. บิดขอ้งอเขำ้ไปทำงน ้ำเขำ้ดำ้นซำ้ย โดยใชมื้อบิด
เท่ำนั้น 

d. บิดขอ้งอตวัท่ีมีแถบรัดสีด ำเขำ้ไปทำงน ้ำออก
ดำ้นขวำ โดยใชมื้อบิดเท่ำนั้น 

e. คนัหวัวำลว์เคร่ืองกรองน ้ำเขำ้กบัผนงั โดยใช้
แหวนกนัคลำย (ติดกบัผนงั) และสกรูคนัเขำ้ไป
บนแหวนกนัคลำยเพื่อใหห้วัวำลว์แน่น 

 

 

 

 



4. ต่อสายน า้เข้า 

f. ปิดวำลว์น ้ำใตอ่้ำงล่ำงจำน แลว้เปิดก๊อกน ้ำ
เพื่อใหแ้รงดนัน ้ำระบำยออก 

g. บิดท่อน ้ำดีออกจำกวำลว์น ้ำ 

h. ติด Stop Valve บนวำลว์น ้ำ 

i. ต่อท่อน ้ำดีบน Stop Valve 

j. ปิด Stop Valve แลว้เปิดวำลว์น ้ำใหน้ ้ ำไหลออก
จำกก๊อกน ้ำ เพื่อทดสอบรอยร่ัว 

หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปไม่ตอ้งใชเ้ทปพนั
เกลียว Teflon® 

k. วดัระยะสำยน ้ำท่ีตอ้งกำรท่ีจะต่อ Stop Valve 
และหวัวำลว์เคร่ืองกรองน ้ำ ควรวดัระยะให้
เหมำะสมเพื่อหลีกเล่ียงไม่ใหส้ำยน ้ำหกั 

l. ใชมี้ดคตัเตอร์ตดัสำยน ้ำท่ี 90° 

m. น ำสำยน ้ำท่ีตดัไปเสียบในขอ้ต่อของ Stop 
Valve ดนัใหส้ำยน ้ำเขำ้สุดและดึงใหม้ัน่ใจว่ำ 
สำยน ้ำเขำ้แน่นไม่มีกำรร่ัว ซ่ึงดูไดต้ำมลูกศร 

 

5. ต่อสายน า้เข้าก๊อกน า้ด่ืมบนอ่างล้างจาน 

n. ติดตั้งก๊อกน ้ำด่ืมต่ำงหำกส ำหรับน ้ำกรอง ปฏิบติั
ตำมกำรติดตั้งของผูผ้ลิต 

o. คนัตวัต่อก๊อกน ้ำท่ีปลำยเกลียวของก๊อกน ้ำด่ืม 
ในขั้นตอนน้ีไม่ตอ้งใชเ้ทปพนัเกลียว Teflon® 

p. วดัระยะสำยน ้ำท่ีตอ้งกำรท่ีจะต่อจำกทำงน ้ำ
ออกจำกเคร่ืองกรองกบัตวัต่อก๊อกน ้ำ ควรวดั
ระยะใหเ้หมำะสมเพื่อหลีกเล่ียงไม่ใหส้ำยน ้ำหกั 
แลว้น ำสำยน ้ำท่ีตดัไปเสียบในขอ้ต่อ 

 

 

 



6. การติดตั้งและการระบายน า้ทิง้ของไส้กรอง 

q. ยกกำ้นโยกหวัวำลว์รุ่น QC Valve ข้ึน 

r. ถือหวัวำลว์ใหแ้น่น โดยมือเดียว 

s. ก่อนประกอบกบั ร่องลอ็กบนไส้กรองและป้ำย
บนหวัวำลว์ควรอยูต่รงกนั 

t. ประกอบไส้กรองกบัหวัวำลว์และดนัข้ึนเขำ้หวั
วำลว์ 

u. หมุนไส้กรองไปทำงขวำ – ประมำณ ¼ รอบ – 
จนกำรหมุนหยดุ 

v. เปิด Stop Valve และตรวจรอยร่ัวของน ้ำถึงขอ้
งอทำงน ้ำเขำ้ 

w. เปิดก๊อกน ้ำด่ืม 

x. น ำกำ้นโยกหวัวำลว์รุ่น QC Valve ลง เพื่อใหน้ ้ ำ
ไหลลงอ่ำงลำ้งจำน 

หมายเหตุ : ใหน้ ้ ำไหลผำ่นไสก้รองอยำ่งนอ้ย
ประมำณ 3 นำที เพื่อระบำยผงคำร์บอนท่ีหลุด
และอำกำศ เม่ือเปิดใชค้ร้ังแรกจะสังเกตไดว้่ำ 
น ้ ำมีควำมขุ่น เพรำะว่ำในไส้กรองและสำยน ้ำมี
อำกำศอยู ่ ถำ้น ้ ำยงัมีควำมขุ่นมำกวำ่ 1 สัปดำห์ 
ควรติดต่อฝ่ำยบริกำรส ำหรับค ำปรึกษำ 

y. แกะพลำสติก และดึงสลกัออกจำกอุปกรณ์จบั
เวลำ แสง LED และเสียงกร่ิงจะดงัข้ึน 3 คร้ัง
เพื่อท่ีจะยนืยนักำรท ำงำน ซ่ึงอุปกรณ์จบัเวลำได้
ตั้งใหส่้งเสียงอีกทีเม่ือครบ 11 เดือน ลอกกำว 2 
หนำ้ออกแลว้ติดท่ีพื้นท่ีสะดวกใตอ่้ำงลำ้งจำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการติดตั้งของเคร่ืองกรองน ้ารุ่น H-1200 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ส าหรับการติดตั้ง 

 ไขควงแฉก 

 ประแจ 

 มีดคตัเตอร์ 

 ตลบัเมตร 

 ดินสอ 

 

1. เปิดกล่องและตรวจสอบสินค้า 

ช้ินส่วนกำรติดตั้ง 

รำยกำร ค ำอธิบำย รหสัช้ินส่วน 

1 หวัวำลว์คู่ QL Twin EV9272-25 

2 ไส้กรองคู่ต่อเซ็ท EV9282-01 

3 แหวนกนัคลำย 2 ตวั EV3062-04 

4 สกรู 2 ตวั EV3061-96 

5 Stop Valve Adaptor EV3121-20 

6 สำยน ้ำขนำด ¼ น้ิว Poly A0860119 

7 ขอ้งอ 2 ตวั EV3081-68 

8 เทปพนัเกลียว Teflon® EV3121-19 

9 ตวัต่อก๊อกน ้ำ EV3121-35 

10 อุปกรณ์จบัเวลำของ 
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 

 

 

 

 

 

 

 



2. ตรวจสอบพื้นทีใ่นการติดตั้งใต้อ่างล้างจาน 

วดัจำกพื้นของตูข้ึ้นมำ 22 น้ิว (55.88 ซม.) ท  ำ
เคร่ืองหมำยจุดบนผนงัส ำหรับกำรเจำะรูใส่สกรู 
แลว้วดัควำมกวำ้ง 13 น้ิว (33.02 ซม.) เพื่อเจำะรู
ส ำหรับเคร่ืองกรองน ้ำรุ่น H 1200 ไส้กรองคู่ ควร
ตรวจใหม้ัน่ใจวำ่ มีพื้นท่ีเหลือส ำหรับโยกกำ้นหวั
วำลว์และหลีกเล่ียงไม่ใหส้ำยน ้ำหยอ่น แลว้พื้นท่ี
ท่ีคุณเลือกในกำรติดตั้งควรท่ีจะง่ำยต่อกำรเปล่ียน
ไส้กรองในอนำคต 

ขนำด ควำมกวำ้ง ควำมสูง ควำมลึก 

H-1200 13 น้ิว 

 (33.02 ซม.) 

22 น้ิว 

(55.88 ซม.) 

5 น้ิว 

(12.7 ซม.) 
 

หมายเหตุ: หวัวำลว์และไส้กรองควรติดบนผนงัใน
ต ำแหน่งตั้งข้ึนและใหไ้ส้กรองหอ้ยลง 
 

3. ติดหัววาล์วเคร่ืองกรองน า้ใต้อ่างล้างจาน 

a. อุปกรณ์ในกำรติดตั้ง หวัวำลว์คู่และ Shut Off 
Valve (EV3098-60) 

b. พนัเทป Teflon ท่ีเกลียวทำงน ้ำเขำ้ (ซำ้ย) แลว้
บิด Shut Off Valve โดยใชมื้อบิด แลว้ท ำซ ้ ำ
ส ำหรับเกลียวต่อ สแตเลส (EV3123-50) 
ส ำหรับทำงน ้ำออก (ขวำ) 

c. พนัเทป Teflon ท่ีเกลียวขอ้งอ (แถบรัดสีด ำ)
ทำงน ้ำออก แลว้บิดขอ้งอเขำ้เกลียวต่อ   

สแตเลส ควรพนัเทปไปทิศทำงเดียวกบัเกลียว
เพื่อใหแ้น่และป้องไม่ใหมี้รอยร่ัว 

d. ขนัหวัวำลว์เคร่ืองกรองน ้ำเขำ้กบัผนงั โดยใช้
แหวนกนัคลำย (ติดกบัผนงั) และสกรูขนัเขำ้
ไปบนแหวนกนัคลำยเพื่อใหห้วัวำลว์แน่น 

 

4. ดูทีห่น้า 2 และปฏบิัติตามหัวข้อ ขั้นตอน
เบ้ืองต้นในการติดตั้งเคร่ืองกรองน า้ ส าหรับ
ขั้นตอน 4, 5, และ 6 เพ่ือให้ท าการติดตั้ง
เคร่ืองกรองน า้เสร็จส้ิน  

 



หมายเหตุ & อ้างองิ 

กำรติดตั้งน้ีควรปฏิบติัตำมกฎเกณฑทุ์กขอ้ 

หำ้มใชก้บัน ้ำท่ีมีจุลินทรียท่ี์อนัตรำย หรือน ้ำไม่ได้
ผำ่นขบวนกำรฆ่ำเช้ือ เคร่ืองกรองน ้ำน้ีรับรองกำร
กรองซีสต ์ และอำจจะกรองซีสตท่ี์ผำ่นขบวนกำรฆ่ำ
เช้ือของระบบประปำ 

กำรท ำทดสอบอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขมำตรฐำนของ
หอ้งทดลอง ในกำรท ำงำนจริง อำจมีกำรแตกต่ำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อจ ากดัของการรับประกนั 

คุณพึ่งซ้ือหน่ึงในเคร่ืองกรองน ้ำท่ีดีท่ีสุด เพื่อแสดงควำมมัน่ใจต่อสินคำ้ Everpure เคร่ืองกรองน ้ำน้ีไดรั้บกำร

รับประกนัควำมเสียหำยของวสัดุและคุณภำพของสินคำ้ ใหก้บัลูกคำ้ท่ีใชแ้ละติดตั้งตำมท่ีระบุในคู่มือของ Everpure 

กำรรับประกนัสินคำ้เร่ิมเม่ือวนัท่ีซ้ือสินคำ้* และระบุรำยละเอียดตำม: 
 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี 

ช้ินส่วนประกอบทีเ่ปลีย่น เช่น ไส้กรอง** 

ส าหรับระยะเวลา 5 ปี 

ทั้งระบบเคร่ืองกรองน า้ (ไม่รวมช้ินส่วนประกอบทีเ่ปลีย่นได้) 
 

* ต้องสามารถพสูิจน์ของการซ้ือได้ 

** ส าหรับวสัดุและคุณภาพ ไม่ใช่อายุของเคร่ืองกรองหรือไส้กรอง 
 

กำรใชง้ำนของเคร่ืองกรองตอ้งสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขของคู่มือกำรติดตั้งของ Everpure ถำ้มีกำรคดัแปลง ซ่อม 

ปรับเปล่ียน โดยจำกคนท่ีไม่ไดรั้บอนุญำตจำก Everpure ประกนัจะไม่มีกำรรับรอง  
 

ถำ้ตรวจเจอควำมเสียหำยของสินคำ้ในเวลำท่ีก ำหนด คุณควรแจง้ทำงช่ำงท่ีดูแลหลงักำรบริกำรขำยสินคำ้ Everpure 

ตำมเบอร์อยูด่ำ้นหลงั และถำ้ตรวจเจอควำมเสียหำยของสินคำ้ท่ีอยูใ่นเง่ือนไข คุณควรแจง้ทำงช่ำงท่ีดูแลหลงักำร

บริกำรขำยสินคำ้ Everpure เพื่อซ่อมแซม หรือเปล่ียนช้ินส่วน คุณมีค่ำใชง่้ำยอยำ่งค่ำขนส่งจำกโรงงำน Everpure 

และค่ำบริกำรจำกผูจ้ดัจ  ำหน่ำย กำรซ่อมแซม หรือเปล่ียนช้ินส่วนใดๆจะรวมอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขกำรรับประกนัของ

สินคำ้ 
 

เรำไม่รับผดิชอบกบัควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนกบั อุบติัเหตุ ไฟไหม ้แช่แขง็ กำรกระท ำของพระเจำ้ กำรน ำไปใชใ้นทำง

ท่ีผดิ ผดิวตัถุประสงค ์ไม่เอำใจใส่ ออกซิไดซ์ (เช่น คลอรีน โอโซน คลอรำมีน และสำรอื่นๆ) กำรคดัแปลง หรือ

กำรติดตั้งท่ีตรงกนัขำ้มกบัคู่มือท่ีแนะน ำ หรือกำรใชท่ี้ไม่ตรงกบัคุณสมบติัของ Everpure อำ้งอิงตำมคุณสมบติัท่ี

ก ำหนดไวใ้นเอกสำรน้ี  

ผลิตภณัฑไ์ดร้วมประสิทธิภำพทั้งหมดของกำรกรองน ้ำไวใ้นแต่ละเคร่ือง ในขอบเขตทีไ่ด้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

Everpure ขอปฏเิสธการรับประกนัทั้งหมดรวมถงึ การใช้งานในเชิงพาณชิย์และความเหมาะสมเฉพาะของ



วตัถุประสงค์; ในขอบเขตทีไ่ด้รับอนุญาตตามกฎหมาย การรับประกนัโดยนัยดงักล่าวมรีะยะเวลาจ ากดัตามทีร่ะบุ

เบ้ืองต้นส าหรับเคร่ืองกรองน า้ ในฐำนะผูผ้ลิต เรำไม่สำมำรถทรำบว่ำ คุณภำพน ้ำของคุณ หรือวตัถุประสงคข์อง

กำรซ้ือสินคำ้ของคุณ คุณภำพของน ้ำมีควำมแตกต่ำงในแต่ฤดู หรือในช่วงระยะเวลำหน่ึง และอตัรำกำรไหลของน ้ำ

ก็มีควำมแตกต่ำงเหมือนกนั ถำ้มีกำรยำ้ยบำ้นคุณภำพของน ้ำจะมีควำมแตกต่ำงจำกเดิม และเพรำะเหตุผลเหล่ำน้ี เรำ

ไม่รับผดิชอบส ำหรับกำรก ำหนดของควำมเหมำะสมของอุปกรณ์ท่ีตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของคุณ และเรำ

ไม่ไดอ้นุญำตใหค้นอ่ืนๆตอ้งรับผดิชอบภำระหนำ้ท่ีดงักล่ำวส ำหรับเรำ นอกจำกน้ีเรำไม่รับผดิชอบและไม่มี

ขอบเขตในกำรรับประกนัถึงกำรบอกเป็นนยัหรืออยำ่งชดัเจนส ำหรับกำรใชง้ำนกบัแหล่งน ้ำท่ีไม่เหมำะสมหรือน ้ำ

ท่ีไม่ตรงตำมเง่ือนไขท่ีระบุในคู่มือเล่มน้ีหรือขอ้มูลประสิทธิภำพของเคร่ืองกรองน ้ำน้ี ความจ ากดัของการ

รับผดิชอบของเราภายใต้การรับประกนันีคื้อ การซ่อมแซมหรือการเปลีย่นช้ินส่วนทีม่ีปัญหา และเราไม่รับผดิชอบ

ข้อใดๆทั้งส้ินส าหรับความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม เหตุบังเอญิ จากผลลพัธ์ เป็นพเิศษ หรืออ่ืนๆทัว่ไป 
 

ในบำงรัฐไม่อนุญำตใหมี้กำรยกเวน้กำรรับประกนั โดยบอกเป็นนยัหรือขอ้จ ำกดัในระยะเวลำกำรรับประกนัส้ินสุด 

ดงันั้นขอ้จ ำกดัเบ้ืองตน้อำจไม่มีผลต่อคุณ บำงรัฐก็ไม่อนุญำตใหมี้กำรยกเวน้กำรรับประกนัของ ควำมเสียหำยแบบ

เหตุบงัเอิญหรือจำกผลลพัธ์  ดงันั้นขอ้จ ำกดัเบ้ืองตน้อำจไม่มีผลต่อคุณ กำรรับประกนัน้ีใหสิ้ทธิตำมกฎหมำยเฉพำะ

แก่คุณ และคุณอำจจะมีสิทธิอ่ืนๆในแต่ละรัฐท่ีไม่เหมือนกนั ปรึกษำขอ้มูลต่ำงๆหรือเขียนรำยละเอียดกำร

รับประกนัของเคร่ืองกรองน ้ำ ติดต่อไดท่ี้ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________      _________________________     ________________________ 

ผูซ้ื้อ              ผูข้ำย                           วนัท่ี 
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