Everpure
Water Filtration System (H-Series)
คู่มือการติดตั้งและวิธีการใช้ งาน

*โปรดอ่านคู่มือการติดตั้งและการใช้งานเครื่ องกรองน้ า H-Series ของท่าน
*โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้เพื่อนามาอ้างอิงในอนาคต

ก่อนเริ่มการติดตั้งและใช้ งานเครื่ องกรองน้า Everpure ของท่ าน
ขอขอบพระคุณที่ท่านซื้ อเครื่ องกรองน้ า Everpure Commercial-Grade Water Filtration System สาหรับบ้านของ
คุณ ระบบเครื่ องกรองน้ าดื่ม Everpure นาน้ าที่มีคุณภาพสู งระดับพรี เมี่ยม ส่ งตรงยังก๊อกน้ าในห้องครัวของคุณ ซึ่ ง
มีรสชาติ อร่ อย สดชื่น และสะดวกสาหรับทุกคนในครอบครัว

คุณสมบัติของเครื่ องกรองน้า
• ใช้กรองน้ าตามอุณหภูมิน้ าประปาเท่านั้น
• อุณหภูมิน้ า : 2 - 38°C (35 - 100°F)
• แรงดันน้ าต่าสุ ดและสู งสุด : 0.7 – 8.6 bar (10 – 125 psi) โดยแรงดันคงที่
• อัตราการไหลของน้ า : 1.9 ลิตรต่อนาที (0.5 แกลลอนต่อนาที)

คู่มือการติดตั้งเครื่ องกรองน้าดื่มภาษาไทย
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เครื่ องมือและอุปกรณ์สาหรับการติดตั้ง……………………………………………………………….. หน้า 4
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คู่มือการติดตั้งใช้สาหรับเครื่ องกรองน้ า Everpure รุ่ น
ดังต่อไปนี้ :
รุ่น H-54

รุ่น H-104

ประสิ ทธิภาพการกรอง :

ประสิ ทธิภาพการกรอง :

ติดตั้งตามกฎเกณฑ์ทอ้ งถิ่น ถ้าคุณมีคาถามใดๆ ควร
ติดต่อการประปา
ห้ามใช้ท่อ ทองแดงในการติ ดตั้งกับ
ข้อ ต่ อ John Guest® ที่ ม าพร้ อ มกั บ เครื่ องกรองน้ า
Everpure การติ ดตั้งท่ อ ทองแดงกับข้อต่อ อาจจะเข้า
กัน ได้ แต่เมื่ อใช้เป็ นเวลานานจะทาให้เกิ ดน้ ารั่ว ถ้า
เกิ ดต้อ งใช้ท่อ ทองแดง คุ ณ ควรใช้ขอ้ ต่ อเป็ นเกลี ยว
ทองแดง ซึ่งหาอุปกรณ์ตามร้านขายอุปกรณ์ทวั่ ไปได้

2,835 ลิตร (750 แกลลอน) 3,780 ลิตร (1,000 แกลลอน)

รุ่น H-300

รุ่น H-300 HSD

ประสิ ทธิภาพการกรอง :

ประสิ ทธิภาพการกรอง :

1,140 ลิตร (300 แกลลอน)

1,140 ลิตร (300 แกลลอน)

รุ่น H-300-NXT

รุ่น H-1200

ประสิ ทธิภาพการกรอง :

ประสิ ทธิภาพการกรอง :

การต่ อสายน้าที่ใช้ สาหรั บหลายเครื่ อง : คุณสามารถ
ต่อสายน้ าของเครื่ องกรองน้ า Everpure เข้ากับตู้เย็น
เพื่ อ ท าน้ าแข็ ง หรื อ กดน้ าดื่ ม กระติ ก น้ าร้ อ น หรื อ
เครื่ องชงกาแฟ โดยการติ ด ตั้ ง “ข้ อ ต่ อ 3 ทาง”
(สามารถซื้ อได้จากร้านขายอุปกรณ์ประปา) ระหว่าง
สายน้ าจากเครื่ องกรองน้ าและก๊อกน้ า และต่อสายน้ า
ใหม่เข้ากับเครื่ องใช้อื่นๆ

1,140 ลิตร (300 แกลลอน) 3,780 ลิตร (1,000 แกลลอน)

** เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานสู งสุ ด ควรเปลี่ยน

ไส้กรองน้ าปี ละ 1 ครั้ง หรื อเร็ วกว่านั้น เมื่อการไหล
ของน้ าช้าลง หรื อเมื่อถึงประสิ ทธิภาพ

หมายเหตุ : ห้ ามใช้กับ เครื่ อ งท าน้ าแข็งเชิ งพาณิ ช ย์
เครื่ องทาน้ าแข็งนั้นต้องการอัตราการไหลของน้ าและ
ปริ มาณน้ าที่สูง ซึ่ งเครื่ องกรองน้ าดื่มไม่ได้ออกแบบ
มาเพื่อการนี้ (เกินขีดความสามารถของเครื่ องกรอง)

สาหรับ ลูกค้า H-1200 : วิธีการติดตั้งเครื่ องกรองน้ า
รุ่ น H-1200 เริ่ มในหน้าที่ 5 รวมทั้งการติดตั้งและการ
ทางาน

หมายเหตุ : ถ้า ต่ อ เครื่ อ งกรองน้ าเข้า กับ เครื่ อ งท า
น้ าแข็งขนาดเล็ก (สาหรับบริ โภคในบ้าน) และใต้อ่าง
จะไม่สามารถต่อสายน้ าเข้ากับก๊อกน้ าได้: ควรติดตั้ง
Flush valve

ห้ามใช้และไม่ แนะน าให้ใช้ Saddle
Valve ซึ่ งกฎเกณฑ์ของ Universal Plumbing Code มี
การปฏิ บัติ ใช้โดยทั้ง 20 รั ฐและพื้ น ที่ อื่ น ๆ คุ ณ ควร
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ขั้นตอนเบื้องต้ นในการติดตั้งเครื่ องกรองน้า
เครื่ องมือและอุปกรณ์ สาหรับการติดตั้ง
• ไขควงแฉก
• ประแจ
• มีดคัตเตอร์
• ตลับเมตร
• ดินสอ
1. เปิ ดกล่องและตรวจสอบสิ นค้า
ชิ้นส่ วนการติดตั้ง
รายการ

คาอธิบาย

รหัสชิ้นส่ วน

1

หัววาล์ว QL3

EV9258-01

2

ไส้กรอง

แตกต่างกัน

3

แหวนกันคลาย 2 ตัว

EV3062-04

4

สกรู 2 ตัว

EV3061-96

5

Stop Valve Adaptor

EV3121-20

6

สายน้ าขนาด ¼ นิ้ว
Poly

A08601-19

7

ข้องอ 2 ตัว

EV3081-68

8

เทปพันเกลียว Teflon® EV3121-19

9

ตัวต่อก๊อกน้ า

EV3121-35
4

อุปกรณ์จบั เวลาของ
Everpure

EV9075-70

2. ตรวจสอบพื้นที่ในการติดตั้งใต้ อ่างล้างจาน
วัด จากพื้ น ของตู้ข้ ึ นมา 22 นิ้ ว (55.88 ซม.) ท า
เครื่ องหมายจุดบนผนังสาหรับการเจาะรู ใส่ สกรู
ควรตรวจให้ ม ั่น ใจว่า มี พ้ื น ที่ เหลื อ ส าหรั บ ก้าน
โยกหั ว วาล์ว และหลี ก เลี่ ย งไม่ ให้ ส ายน้ าหย่อ น
พื้นที่ ที่คุณเลือกในการติดตั้งควรที่จะง่ายต่อการ
เปลี่ยนไส้กรองในอนาคต
ขนาด
H-54

ความกว้าง

ความสู ง

ความลึก

5 นิ้ว

15 นิ้ว

5 นิ้ว

(12.7 ซม.)
H-104

5 นิ้ว
(12.7 ซม.)

H-300

5 นิ้ว

(38.1 ซม.) (12.7 ซม.)
20 นิ้ว

5 นิ้ว

3. ติดหัววาล์วเครื่ องกรองน้าใต้ อ่างล้างจาน

(50.8 ซม.) (12.7 ซม.)
22 นิ้ว

A. อุปกรณ์ ในการติดตั้ง หัววาล์วและข้องอ 2 ตัว
และหมายเหตุ ข ้อ งอ 1 ตัว ที่ มี แ ถบรั ด สี ด าคื อ
ทางน้ าออก ข้องอนี้จะมีตวั ล็อกสายน้ าใส่ อยู่ ซึ่ ง
จะทนการไหลของน้ าได้สู งสุ ด 1.89 ลิ ต รต่ อ
นาที (1/2 แกลลอนต่อนาที)

5 นิ้ว

(12.7 ซม.) (55.88 ซม.) (12.7 ซม.)
H-300NXT

5 นิ้ว
w/monitor

22 นิ้ว

5 นิ้ว

(55.88 ซม.) (12.7 ซม.)

B. พันเทป Teflon ที่เกลียวของข้องอทั้ง 2 ตัว ควร
พัน เทปไปทิ ศ ทางเดี ยวกับ เกลี ยวเพื่ อ ให้ แ น่ น
และป้องไม่ให้มีรอยรั่ว

(12.7 ซม.)
H-300HSD

5 นิ้ว

22 นิ้ว

5 นิ้ว

(12.7 ซม.) (55.88 ซม.) (12.7 ซม.)

C. บิ ดข้องอเข้าไปทางน้ าเข้าด้านซ้าย โดยใช้มื อ
บิดเท่านั้น

หมายเหตุ: หัววาล์วและไส้กรองควรติดบนผนังใน
ตาแหน่งตั้งขึ้นและให้ไส้กรองห้อยลง

D. บิ ดข้องอตัวที่ มีแถบรั ดสี ดาเข้าไปทางน้ าออก
ด้านขวา โดยใช้มือบิดเท่านั้น
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E. ยึดหั ววาล์วเครื่ องกรองน้ าเข้ากับ ผนัง โดยใช้
แหวนกันคลาย (ติดกับผนัง) และสกรู คนั เข้าไป
บนแหวนกันคลายเพื่อให้หวั วาล์วแน่น
4. ต่ อสายน้าเข้ า
F. ปิ ดวาล์ ว น้ าใต้อ่ า งล่ า งจาน แล้ว เปิ ดก๊ อ กน้ า
เพื่อให้แรงดันน้ าระบายออก
G. บิดท่อน้ าดีออกจากวาล์วน้ า
H. ติด Stop Valve บนวาล์วน้ า
I. ต่อท่อน้ าดีบน Stop Valve
J. ปิ ด Stop Valve แล้วเปิ ดวาล์วน้ าให้น้ าไหลออก
จากก๊อกน้ า เพื่อทดสอบรอยรั่ว

5. ต่ อสายน้าเข้ าก๊อกน้าดื่มบนอ่างล้างจาน
N. ติ ด ตั้ ง ก๊ อ กน้ าดื่ ม ต่ า งหากส าหรั บ น้ ากรอง
ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการติดตั้งของผูผ้ ลิต

หมายเหตุ : ขั้น ตอนต่ อ ไปไม่ ต้อ งใช้เทปพัน
เกลียว Teflon®

O. ติดตัวก๊อกน้ าเข้ากับปลายเกลียวของก๊อกน้ าดื่ม
ในขั้นตอนนี้ไม่ตอ้ งใช้เทปพันเกลียว Teflon®

K. วัด ระยะสายน้ าที่ ต้อ งการที่ จะต่ อ Stop Valve
และหั ว วาล์ว เครื่ อ งกรองน้ า ควรวัด ระยะให้
เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สายน้ าหัก

P. วัดระยะสายน้ าที่ตอ้ งการจะต่อจากทางน้ าออก
จากเครื่ องกรองกับตัวต่อก๊อกน้ า ควรวัดระยะ
ให้เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สายน้ าหัก แล้ว
นาสายน้ าที่ตดั ไปเสี ยบในข้อต่อ

L. ใช้มีดคัตเตอร์ตดั สายน้ าที่ 90°
M. น าสายน้ าที่ ต ัด ไปเสี ย บในข้อ ต่ อ ของ Stop
Valve ดัน ให้ ส ายน้ าเข้าสุ ด และดึ งให้ม นั่ ใจว่า
สายน้ าเข้าแน่นไม่มีการรั่ว ซึ่งดูได้ตามลูกศร
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ตั้งให้ส่งเสี ยงอีกทีเมื่อครบ 11 เดือน ลอกกาว 2
หน้าออกแล้วติดที่พ้นื ที่สะดวกใต้อ่างล้างจาน

6. การติดตั้งและการระบายน้าทิง้ ของไส้ กรอง
Q. ยกก้านจับ หั ว วาล์ว รุ่ น QC Valve ขึ้ น เพื่ อ ปิ ด
ตัวเครื่ อง
R. ถือหัววาล์วให้แน่น โดยมือเดียว
S. ก่ อนประกอบกับ ตัวล็อกบนไส้กรองและป้ าย
บนหัววาล์วควรอยูต่ รงกัน
T. ประกอบไส้กรองกับหัววาล์วและดันขึ้นเข้าหัว
วาล์ว
U. หมุนไส้กรองไปทางขวา – ประมาณ ¼ รอบ –
จนการหมุนหยุด
V. เปิ ด Stop Valve และตรวจรอยรั่วของน้ าถึงข้อ
งอทางน้ าเข้า
W. เปิ ดก๊อกน้ าดื่ม
X. นาก้านโยกหัววาล์วรุ่ น QC Valve ลง เพื่อให้น้ า
ไหลลงอ่างล้างจาน
หมายเหตุ : ให้น้ าไหลผ่านไส้ กรองอย่างน้อย
ประมาณ 3 นาที เพื่อระบายผงคาร์ บอนที่หลุด
และอากาศ เมื่ อเปิ ดใช้ครั้ งแรกจะสั งเกตได้ว่า
น้ ามีความขุ่น เพราะว่าในไส้กรองและสายน้ ามี
อากาศอยู่ ถ้าน้ ายังมีความขุ่นมากว่า 1 สัปดาห์
ควรติดต่อฝ่ ายบริ การสาหรับให้คาปรึ กษา
Y. แกะพลาสติก และดึ งสลักออกจากอุปกรณ์ จบั
เวลา แสง LED และเสี ย งกริ่ งจะดังขึ้ น 3 ครั้ ง
เพื่อที่จะยืนยันการทางาน ซึ่งอุปกรณ์จบั เวลาได้
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อุปกรณ์จบั เวลาของ
Everpure

11

Shut off Valve 3/8 นิ้ว John EV3098-60
Guest x 3/8 นิ้ว FPT

12

เกลียวต่อ Stainless 3/8 นิ้ว
FPT

คู่มือการติดตั้งของเครื่องกรองน้ารุ่น H-1200
เครื่ องมือและอุปกรณ์ สาหรับการติดตั้ง
• ไขควงแฉก
• ประแจ
• มีดคัตเตอร์
• ตลับเมตร
• ดินสอ
1.

เปิ ดกล่องและตรวจสอบสิ นค้า
ชิ้นส่ วนการติดตั้ง

รายการ

คาอธิบาย

รหัสชิ้นส่ วน

1

หัววาล์วคู่ QL Twin

EV9272-25

2

ไส้กรองคู่ต่อเซ็ท

EV9282-01

3

แหวนกันคลาย 2 ตัว

EV3062-04

4

สกรู 2 ตัว

EV3061-96

5

Stop Valve Adaptor

EV3121-20

6

สายน้ าขนาด ¼ นิ้ว Poly

A0860119

7

ข้องอ 2 ตัว

EV3081-68

8

เทปพันเกลียว Teflon®

EV3121-19

9

ตัวต่อก๊อกน้ า

EV3121-35
8

EV9075-70

EV3123-50

2.

เลส ควรพั น เทปไปทิ ศ ทางเดี ย วกั บ เกลี ย ว
เพื่อให้แน่และป้องไม่ให้มีรอยรั่ว

ตรวจสอบพื้นที่ในการติดตั้งใต้ อ่างล้างจาน
วัด จากพื้ น ของตู้ข้ ึ นมา 22 นิ้ ว (55.88 ซม.) ท า
เครื่ องหมายจุดบนผนังสาหรับการเจาะรู ใส่ สกรู
แล้ววัดความกว้าง 13 นิ้ ว (33.02 ซม.) เพื่อเจาะรู
สาหรับเครื่ องกรองน้ ารุ่ น H 1200 ไส้กรองคู่ ควร
ตรวจให้มนั่ ใจว่า มีพ้ืนที่เหลือสาหรับโยกก้านหัว
วาล์วและหลีกเลี่ยงไม่ให้สายน้ าหย่อน แล้วพื้นที่
ที่คุณเลือกในการติดตั้งควรที่จะง่ายต่อการเปลี่ยน
ไส้กรองในอนาคต

ขนาด

ความกว้าง

ความสู ง

ความลึก

H-1200

13 นิ้ว

22 นิ้ว

5 นิ้ว

D. ขันหัววาล์วเครื่ องกรองน้ าเข้ากับผนัง โดยใช้
แหวนกันคลาย (ติดกับผนัง) และสกรู ขนั เข้าไป
บนแหวนกันคลายเพื่อให้หวั วาล์วแน่น

(33.02 ซม.) (55.88 ซม.) (12.7 ซม.)
หมายเหตุ: หัววาล์วและไส้กรองควรติดบนผนังใน
ตาแหน่งตั้งขึ้นและให้ไส้กรองห้อยลง
3.

ติดหัววาล์วเครื่ องกรองน้าใต้ อ่างล้างจาน
A. อุปกรณ์ ในการติดตั้ง หัววาล์วคู่และ Shut Off
Valve (EV3098-60)

4. ดู ที่ ห น้ า 2 และป ฏิ บั ติ ต ามหั วข้ อ ขั้ น ตอน
เบื้ อ งต้ น ในการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งกรองน้ า ส าหรั บ
ขั้น ตอน 4, 5, และ 6 เพื่ อให้ ท าการติ ดตั้งเครื่ อง
กรองน้าเสร็จสิ้น

B. พัน เทป Teflon ที่ เกลี ยวทางน้ าเข้า (ซ้าย) แล้ว
บิ ด Shut Off Valve โดยใช้ มื อ บิ ด แล้ว ท าซ้ า
ส าหรั บ เกลี ย วต่ อ สแตนเลส (EV3123-50)
สาหรับทางน้ าออก (ขวา)
C. พัน เทป Teflon ที่ เกลี ย วข้อ งอ (แถบรั ด สี ด า)
ทางน้ าออก แล้วบิดข้องอเข้าเกลียวต่อสแตน9

หมายเหตุ & อ้างอิง
การติดตั้งนี้ควรปฏิบตั ิตามขั้นตอนข้อกฎเกณฑ์ทุกข้อ
ห้ามใช้กับ น้ าที่ มี จุลิ น ทรี ยท์ ี่ อ ัน ตราย หรื อ น้ าไม่ ไ ด้
ผ่านขบวนการฆ่ าเชื้ อ เครื่ อ งกรองน้ านี้ รั บ รองการ
กรองซี สต์ และอาจจะกรองซี สต์ที่ผ่านขบวนการฆ่า
เชื้อของระบบประปา
การท าทดสอบอยู่ ภ ายใต้ เงื่ อ นไขมาตรฐานของ
ห้องทดลอง ในการทางานจริ ง อาจมีการแตกต่าง
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ข้ อจากัดของการรับประกัน
คุ ณ ได้เลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เครื่ อ งกรองน้ าหนึ่ งเครื่ อ งของเครื่ อ งกรองน้ าที่ ดี ที่ สุ ด เพื่ อ แสดงความมั่น ใจและ
ประสิ ทธิภาพของสิ นค้า Everpure ได้รับการรับประกันความเสี ยหายของวัสดุและคุณภาพของสิ นค้า ให้กบั ลูกค้าที่
ใช้และติ ดตั้งตามที่ ระบุในคู่มือของ Everpure การรับประกันสิ นค้าเริ่ มเมื่อวันที่ซ้ื อสิ นค้า* และระบุรายละเอียด
ดังต่อไปนี้:
สาหรับระยะเวลา 1 ปี
ยกเว้นชิ้นส่ วนประกอบที่เปลี่ยน เช่น ไส้กรอง**
* ต้ องสามารถพิสูจน์ ของการซื้อได้
** สาหรับวัสดุและคุณภาพ ไม่ ใช่ อายุของเครื่ องกรองหรื อไส้ กรอง
การใช้งานของเครื่ องกรองต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขของคู่มือการติ ดตั้งของ Everpure ถ้ามี การดัดแปลง ซ่ อม
ปรับเปลี่ยน โดยจากคนที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Everpure ทางเราจะไม่รับรองประกันสิ นค้าให้
ถ้าตรวจเจอความเสี ยหายของสิ นค้าในเวลาที่กาหนด คุณควรแจ้งทางช่างที่ดูแลหลังการบริ การขายสิ นค้า Everpure
ตามเบอร์ ที่อยู่ดา้ นหลัง และตรวจเจอความเสี ยหายของสิ นค้าที่อยู่ในเงื่อนไข คุณควรแจ้งทางช่างที่ดูแลหลังการ
บริ การขายสิ นค้า Everpure เพื่อซ่ อมแซม หรื อเปลี่ยนชิ้นส่ วน คุณมีค่าใช้ง่าย ค่าขนส่ งจากโรงงาน Everpure และ
ค่าบริ การจากผูจ้ ดั จาหน่าย การซ่อมแซม หรื อเปลี่ยนชิ้นส่ วนใดๆจะรวมอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขการรับประกันของสิ นค้า
ทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณี การเสี ยหายอันเนื่ องมาจากอุบตั ิเหตุ ไฟไหม้ แช่แข็ง การกระทาของภัยธรรมชาติ
การนาไปใช้ในทางที่ผิด ผิดวัตถุประสงค์ ไม่เอาใจใส่ ออกซิ ไดซ์ (เช่น คลอรี น โอโซน คลอรามีน และสารอื่นๆ)
การดัดแปลง หรื อการติดตั้งที่ตรงกันข้ามกับคู่มือที่แนะนา หรื อการใช้ที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติของ Everpure อ้างอิง
ตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ในเอกสารนี้ ถ้าคุณซื้อเครื่ องกรองน้ าจากเว็บไซต์ การรับประกันและการส่ งซ่อมแซมจะ
ใช้ได้เฉพาะที่ อยู่ภ ายใต้ผูจ้ าหน่ ายที่ ได้รับอนุ ญ าตจาก Everpure เท่านั้น ถ้าอยากทราบว่ารายชื่ อผูจ้ าหน่ ายผ่าน
เว็ บ ไซ ต์ ไ ด้ รั บ อ นุ ญ าต จาก Everpure ห รื อ ไม่ ส าม ารถ เข้ า ไป ต รวจส อ บ ที่ เว็ บ ไซ ต์ ข อ ง Everpure
(www.everpure.com) ถ้าคุ ณ ซื้ อ สิ น ค้าจากผู ้จ าหน่ ายที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ อุ น ญาตจาก Everpure คุ ณ จะไม่ ส ามารถใช้ใ บ
รับประกันสิ นค้าเพื่อการซ่อมแซมจาก Everpure ได้
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ผลิตภัณฑ์ได้รวมประสิ ทธิภาพทั้งหมดของการกรองน้ าไว้ในแต่ละเครื่ อง ในขอบเขตที่ได้ รับอนุญาตตามกฎหมาย
Everpure ขอปฏิ เสธการรั บ ประกัน ทั้ ง หมดรวมถึ ง การใช้ ง านในเชิ ง พาณิ ช ย์ และความเหมาะสมเฉพาะของ
วัตถุประสงค์ ; ในขอบเขตที่ได้ รับอนุญาตตามกฎหมาย การรับประกันโดยนัยดังกล่ าวมีระยะเวลาจากัดตามที่ระบุ
เบื้องต้ นสาหรั บเครื่ องกรองน้า ในฐานะผูผ้ ลิต เราไม่สามารถทราบว่า คุณภาพน้ าของคุณ หรื อวัตถุประสงค์ของ
การซื้ อสิ นค้าของคุณ คุณภาพของน้ ามีความแตกต่างในแต่ฤดู หรื อในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และอัตราการไหลของน้ า
ก็มีความแตกต่างเหมือนกัน ถ้ามีการย้ายบ้านคุณภาพของน้ าจะมีความแตกต่างจากเดิม และเพราะเหตุผลเหล่านี้ เรา
ไม่รับผิดชอบสาหรับการกาหนดของความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของคุณ และเรา
ไม่ได้อนุ ญาตให้คนอื่นๆต้องรับผิดชอบภาระหน้าที่ดงั กล่าวสาหรับเรา นอกจากนี้ ทางเราไม่รับผิดชอบและไม่มี
ขอบเขตในการรับประกันถึงการบอกเป็ นนัยหรื ออย่างชัดเจนสาหรับการใช้งานกับแหล่งน้ าที่ไม่เหมาะสมหรื อน้ า
ที่ ไ ม่ ต รงตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ใ นคู่ มื อ เล่ ม นี้ หรื อ ข้อ มู ล ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งกรองน้ านี้ ความจ ากั ด ของการ
รั บ ผิ ด ชอบของเราภายใต้ การรั บ ประกัน นี้ คื อ การซ่ อมแซมหรื อ การเปลี่ย นชิ้ น ส่ วนที่ มี ปั ญ หา และเรา จะไม่
รับผิดชอบข้ อใดๆทั้งสิ้นสาหรับความเสี ยหายโดยตรง ทางอ้อม เหตุบังเอิญ จากผลลัพธ์ เป็ นพิเศษ หรื ออื่นๆทั่วไป
ในบางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกัน โดยบอกเป็ นนัยหรื อข้อจากัดในระยะเวลาการรับประกันสิ้ นสุ ด
ดังนั้นข้อจากัดเบื้องต้นอาจไม่มีผลต่อคุณ บางรัฐก็ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันของ ความเสี ยหายแบบ
เหตุบงั เอิญหรื อจากผลลัพธ์ ดังนั้นข้อจากัดเบื้องต้นอาจไม่มีผลต่อคุณ การรับประกันนี้ให้สิทธิตามกฎหมายเฉพาะ
แก่คุณ และคุณอาจจะมีสิทธิอื่นๆในแต่ละรัฐที่ไม่เหมือนกัน ปรึ กษาข้อมูลต่างๆหรื อเขียนรายละเอียดการ
รับประกันของเครื่ องกรองน้ า ติดต่อได้ที่ผจู ้ ดั จาหน่าย

__________________________ _________________________ ________________________
ผูซ้ ้ือ

ผูข้ าย

วันที่
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นาเข้าและจัดจาหน่ ายโดย
บริษัท เพ็น เค อินเตอร์ เทรดดิง้ จากัด
เลขที่ 1000/63-64 อาคาร พี.บี.ทาว์เวอร์
ถนนสุ ขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โชว์ รูม: โทร: 02-714-0785-6 โทรสาร: 02-714-0830
E-mail address: lifecenter@penk.co.th
สานักงานขาย: โทร: 02-712-2316 โทรสาร: 02-381-6614
E-mail address: contact2@penk.co.th
ศูนย์ บริการ: โทร: 02-817-8999 โทรสาร: 02-464-1600
E-mail address: service@penk.co.th
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