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introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit 
from the support that Philips offers, register your product at www.philips.
com/welcome.
You have made an excellent choice. The Philips Ultra Pure is an advanced, 
top performance water purifier that removes viruses, bacteria and cysts 
from your water. It also improves the taste of your drinking and cooking 
water by removing chlorine and other impurities. Pure water guaranteed, 
by Philips.

general description (Fig. 1)
A Pure water reservoir
B Water reservoir cover
C Lock lever of water reservoir cover
D Water reservoir tap 
E Wall holder
F Filter holder release lever
g Hose
h Swivel nut
i Decompression button
J Filter holder cap
K Filter holder
l Filter
M Water supply connector
n Adapter ring  
O Cap
P Cross-section of filter

1 Pre-filter
2 Granular Activated Carbon (GAC)
3 Ultra Filtration (UF) membranes 
4 Filter stop

important
Read this user manual carefully before you use the water purifier and 
save it for future reference. This user manual contains very important 
information on hygiene/cleaning and filter replacement. Keep it available at 
all times. 

hygiene awareness
The Philips water purifier offers you clean, safe and great-tasting drinking 
water you can trust. For optimal performance of the water purifier it 
is important to handle it hygienically. If the appliance is cleaned in the 
wrong way, microbes could recontaminate the purified water, which could 
cause the person who drinks the water to become ill.
 - Always be aware of hygiene when you clean or touch surfaces that 

are in contact with purified water, especially the inside of the water 
reservoir, the connection between the water reservoir and the wall 
holder, and the water reservoir tap.

 - Do not use a kitchen sponge or cloth to clean or dry the inside of 
the water reservoir because they are likely to contain bacteria. To clean 
the water reservoir in a hygienic way, follow the cleaning instructions in 
chapter ‘Cleaning and maintenance’.
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 - Always use clean, disinfected cloths and cleaning equipment to clean 
the connection between the water reservoir and the wall holder and 
the water reservoir tap.

 - Always disinfect cloths and cleaning equipment either by boiling them 
or by using a disinfectant to clean them. We advise you to soak a cloth 
or sponge for one minute in a solution of 10ml of household bleach 
(5% solution of sodium hypochlorite) added to 1 liter of water.

 - Always clean surfaces that are frequently touched by hands hygienically 
with a cleaner or a disinfectant. For more details, see chapter ‘Cleaning 
and maintenance’.

 - Always wash your hands after handling cloths, sponges or other 
cleaning equipment.

Warning
 - The water purifier is not intended for use by persons (including 

children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack 
of experience and knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the water purifier by a person 
responsible for their safety.

 - Children should be supervised to ensure that they do not play with the 
water purifier.

 - Only use the water purifier to purify water that is delivered to your 
house by the local water company, as this water is pretreated and 
meets the drinking water standards

 - This water purifier is only intended for household use.

Caution
 - Make sure you mount the water purifier properly according to the 

instructions in this user manual.
 - Make sure the wall holder is mounted in a stable and level way.
 - Make sure you install the water purifier according to state and local 

regulations.
 - Do not mount the water purifier in a place exposed to direct sunlight 

or in a hot location, e.g. close to a stove or over the cooker.
 - Always use original Philips replacement filters (WP3970).
 - Replace the filter according to the instructions in this user manual.
 - Do not open the main water valve if the filter holder is not in place.
 - Fully drain the water reservoir if the water purifier has not been used 

for 2 days or more and throw away the water.
 - Do not connect the water purifier to an electrical faucet.
 - Do not connect the water purifier to a hot water outlet.
 - Do not connect ordinary tubes or hoses to the tap of the water 

reservoir to redirect the flow of purified water.
 - Do not place anything on top of the water purifier.
 - Do not hang anything on the tube of the water purifier.
 - Do not use any other chemicals than the ones mentioned in chapter 

‘Cleaning and maintenance’ to clean the inside of the water reservoir.
 - Do not clean any plastic parts in a dishwasher nor use boiling water to 

clean them.
 - Do not tamper with the water purifier.
 - Keep heat sources away from the water purifier to prevent distortion 

or breakage.
 - This water purifier does not soften water.
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 - Do not install the water purifier in a place where the temperature 
drops below 0°C.

 - Do not clean the filter with any type of detergent or hot water, as this 
damages the filter.

Before first use

Only connect this water purifier to wall-mounted cold water kitchen 
faucets or secondary water outlets. Do not connect this water purifier 
to sink-mounted faucets.
Make sure that there are no electric cables or water pipes inside the wall 
at the location where you want to mount the water purifier.
Make sure that there is no electric outlet under the water purifier. 
installation
 1  Close the main water valve before you install the water purifier.
 2  Determine the location where you want to mount the water purifier 

to the wall. This depends on the location of the water outlet and the 
available hose length.

 3  Remove the drilling template from the box and use it to mark the 
points on the wall where to drill the holes.

 - Make sure the two top holes are level.
 - The recommended distance between the countertop and the lower 

mounting hole of the wall holder is 35cm. If you want to be able to fill 
high bottles, i.e. 1.5 or 2 liter soft drink or mineral water bottles, drill 
the lower hole at 50cm for your convenience. Also make sure that you 
leave a free space of at least 15cm above the upper two mounting 
holes of the wall holder when you place the water purifier under a 
kitchen cupboard or shelf.

 4  Drill the holes with a 6mm drill and put the fixing plugs in the holes.
 - The fixing plugs and screws are supplied with the water purifier

Note: In case of a wooden wall, skip this step. 
Note: In case of a hollow wall, use special hollow wall fixing plugs (not 
supplied).
 5  If the water outlet has 1/2” thread, screw the water supply 

connector onto the water outlet first. Then attach the adapter ring 
and finally screw the original kitchen faucet onto the adapter ring. 
Wind Teflon tape round all threaded parts to prevent leakage. 

Note: If the water outlet is a secondary water outlet, screw the cap onto the 
open end of the adapter ring. 

6mm

1/2

“
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 6  If the water outlet has 3/4” thread, screw the adapter ring onto the 
water outlet first. Then attach the water supply connector and finally 
screw the original kitchen faucet onto the water supply connector. 
Wind Teflon tape round all threaded parts to prevent leakage.

Note: If the water outlet is a secondary water outlet, screw the cap onto the 
open end of the water supply connector. 

 7  Take the water purifier out of its packaging and put it on a flat 
surface. Then pull the lock lever to unlock the water reservoir 
cover (1) and remove it from the water reservoir (2). Now you can 
remove the water reservoir from the wall holder.

 8  Clean the outside of the water reservoir and its cover (see chapter 
‘Cleaning and maintenance’).

 9  Swing the transport lock to the left and push it into the wall holder.

 10  Turn the elbow connector located on the rear of the wall holder to 
the left or right, depending on the location of the water outlet you 
want to connect it to and push the hose in its slot. 

 11  Attach the wall holder with the screws to the wall. Make sure the 
hose remains properly positioned.

 - The fixing plugs and screws are supplied with the water purifier. 

3/4

“
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 12  Unscrew the swivel nut from the water supply connector and slide it 
on the hose.

 13  Push the end of the hose onto the water supply connector and 
tighten the swivel nut.

Preparing for use
Now that the wall holder is attached to the wall, proceed as follows to 
prepare the water purifier for first use.

 1  Unscrew the cap from the filter holder. Take the filter out of its 
packaging and attach it to the cap of the filter holder. Place the filter 
with cap into the filter holder and screw the cap onto the filter 
holder.

 2  Pull the filter holder release lever forward (1) and lift it up (2).

 3  Place the filter holder with filter into the wall holder.

1

2
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 4  Push down the filter holder release lever to lock the filter holder 
into place (‘click’).

 5  Place the water reservoir onto the wall holder (1). Put the 
cover on the water reservoir (2). To lock the cover, push the 
lock lever towards the wall (3). Make sure that the water reservoir 
tap is in closed position (turned all the way to the left or right).

 6  Open the main water valve. Observe the water purifier for 5 
minutes to check for any leakage between connections.

 7  If leakage occurs, locate the connection that leaks. Turn off the main 
water valve. Loosen the connection that leaks and fasten it again 
in the proper manner. Reopen the main water valve. Check again. 
Repeat all steps in ‘Installation’ and ‘Preparing for use’, if necessary.

 8  The water reservoir now automatically fills with purified water to its 
maximum volume of approximately 4 liters. An internal mechanism 
prevents the reservoir from overflowing.

 9  After the reservoir has filled up to its maximum volume for the first 
time, remove the reservoir cover and add 30ml of household bleach 
(5% solution of sodium hypochlorite). If your household bleach 
contains a solution of only 2.5% sodium hypochlorite, you should use 
60ml. Mix the bleach thoroughly through the water with a spoon. 
This disinfects the inside of the water reservoir. After 1 minute, drain 
the reservoir and throw away the water. After the reservoir has 
filled up again to its maximum volume, check if the water still has 
a chlorine taste. If it does, throw away the second full reservoir of 
water as well.

The water purifier is now ready for use.

The water reservoir is only intended to contain purified water. Do not 
put ice or any other ingredients in the water reservoir.

Using the water purifier

If you have not used the water purifier for 2 days or more, drain the 
water reservoir completely and throw away the water. If necessary, clean 
the water reservoir. See chapter ‘Cleaning and maintenance’.
Note: Keep the main water valve always open. This ensures that the pure water 
reservoir refills automatically. The filling speed of the water reservoir depends 
on the state of the filter and the quality and pressure of the input water.
Dispensing water

1

2

3
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 1  Put a glass under the water reservoir tap to collect purified water. 
Note: Besides a glass, you can also use a jar or a properly cleaned 
used mineral or soft drink bottle.
 - To increase the water flow, turn the tap lever to the front.
 - To reduce the water flow, turn the tap lever to the left or right.

Cleaning and maintenance

Caution: Never use scouring pads, detergents, abrasive cleaning agents 
or aggressive fluids such as thinner, alcohol, petrol or acetone to clean 
the water purifier. These substances may cause the material of the water 
purifier to crack, discolor or distort. Do not clean any part of the water 
purifier in a dishwasher.

Do not use a kitchen sponge or cloth to clean or dry the inside of 
the water reservoir because they are likely to contain bacteria. To clean 
the water reservoir in a hygienic way, follow the cleaning instructions 
below.
You can remove the water reservoir for cleaning purposes without closing 
the main valve. No leakage will occur thanks to a one-way valve that blocks 
the water flow.   
We advise you to drain the water reservoir before you remove it from the 
water purifier. This makes the water reservoir easier to handle. 

Cleaning the outside surface of the water purifier
 - Clean the outside of the water purifier with a damp cloth and some 

washing-up liquid.
 - If necessary, you can also remove the front panel from the reservoir. To 

release the front panel push down the tab on the reservoir (1), then 
slide the panel from the reservoir (2). Clean the reverse side of the 
front panel and the outside of the water reservoir with a soft sponge 
and some washing-up liquid.

Clean the water reservoir tap and the connection between the reservoir 
and the wall holder only with a properly disinfected sponge or cloth. See 
‘Hygiene awareness’ in chapter ‘Important’.
Thorough cleaning of the water reservoir
Philips advises you to clean the inside of the water reservoir thoroughly on 
a regular basis (once a month). To clean the water reservoir in a hygienic 
and simple way, follow the instructions below.
 - Make sure the reservoir has filled up to its maximum volume. Remove 

the reservoir cover and add 30ml of household bleach in case of a 5% 
solution of sodium hypochlorite, or 60ml in case of a 2.5% solution.

 - Mix the bleach thoroughly through the water with a spoon. This 
disinfects the inside of the water reservoir.

 - After 1 minute, drain the reservoir and throw away the water. 
 - After the reservoir has filled up again to its maximum volume, check if 

the water still has a chlorine taste. 

2 1
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 - If it does, throw away the second full reservoir of water as well.

Filter holder
The filter holder does not require regular cleaning. Only clean it when you 
replace the filter (see chapter ‘Filter replacement’). 

Note: The filter itself does not require any cleaning. 

Filter replacement

Do not open the main water valve if the filter holder is not in place.
Note: After the filter has purified 2000 liters of water, the Ultra Pure Protect 
lock is activated. This lock closes off the flow of water through the filter and 
as a consequence the water reservoir does NOT refill. When this happens, you 
know it is time to replace the filter.
Note: If the Ultra Pure Protect lock has not been activated after 6 months of 
use, Philips advises you to replace the filter anyway. This prevents deterioration 
of the taste of the purified water due to diminished effectiveness of the 
activated carbon in the filter. The purified water is still pure, but a 
deteriorated taste can reduce your pure water experience. If there are many 
impurities in the water, the Ultra Pure Protect lock is activated before 2000 
liters of water have been purified.
Note: Collect a few liters of water in a clean container before you replace the 
filter, as the main water valve is closed during the replacement procedure. You 
need this water to clean the filter holder.
 1  Close the main water valve before you replace the filter.
 2  Open the water reservoir tap and drain the water reservoir 

completely.
 3   Pull out the lock lever (1), lift the cover (2) and remove the water 

reservoir from the wall holder.
 4  Hold a cup under the spout to collect any water that may come 

out of the filter holder during decompression and press the 
decompression button. Keep the decompression button pressed until 
no water or air comes out of the spout anymore.

 5  To open the filter holder release lever, press the decompression 
button with one hand (1) and pull the front part of the release lever 
towards you with your other hand (2) .  

1
2

1

2
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 6  Now you can lift the filter holder release lever.

 7  Remove the filter holder from the wall holder.

 8  Unscrew the cap from the filter holder.

 9  Pull the filter from the cap. 
 10  If necessary, clean the inside of the filter holder with the water 

you collected before. 
Do not open the main water valve until after you have placed the filter 
holder with filter and the water reservoir back onto the wall holder.

 11  Attach a new filter to the cap and place the filter with cap in the 
filter holder. Screw the cap back onto the filter holder.

Note: Always replace the filter with an original Philips replacement filter, type 
WP3970. 
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 12  If the filter holder release lever is not in upright position, pull the 
lever forward (1) and lift it up (2). 

 13  Place the filter holder with filter into the wall holder.

 14  Push down the filter holder release lever to lock the filter holder 
into place (‘click’).

 15  Place the water reservoir onto the wall holder. Put the cover on the 
water reservoir. Make sure that the water reservoir tap is closed.

 16  Open the main water valve. Observe the water purifier for 5 
minutes to check for any leakage between connections.

 17  If leakage occurs, repeat all previous steps in this chapter.
 18  The water reservoir now automatically fills with purified water to its 

maximum volume of approximately 4 liters. An internal mechanism 
prevents the reservoir from overflowing.

 19  After the reservoir has filled up to its maximum volume for the first 
time, remove the reservoir cover and add 30ml of household bleach 
(5% solution of sodium hypochlorite). If your household bleach 
contains a solution of only 2.5% sodium hypochlorite, you should use 
60ml. Mix the bleach thoroughly through the water with a spoon. 
This disinfects the inside of the water reservoir. After 1 minute drain 
the reservoir and throw away the water. After the reservoir has 
filled up again to its maximum volume, check if the water still has 
a chlorine taste. If it does, throw away the second full reservoir of 
water as well.

The water purifier is now ready for use.

1

2

1

2
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Environment

 - Do not throw away the water purifier with the normal household 
waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point 
for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

 - Throw away used filters with the normal household waste.

guarantee and service 
If you need service or information or if you have a problem, please visit 
the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer 
Care Center in your country (you find its phone number in the worldwide 
guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Center in your country, go 
to your local Philips dealer.

guarantee restrictions
1 The guarantee does not cover the water purifier parts that are subject 

to wear and tear, that can be considered as consumable parts by their 
nature.

2 The filter is a consumable and is therefore not covered by the two year 
worldwide guarantee. However, a 90-day guarantee on manufacturing 
defaults does apply.

3 This guarantee does not extend to accessories (hose, clamps, adapter, 
sealings etc.), supplied with the water purifier.

4 Philips or its authorized service personnel are entitled to retain all 
defective parts replaced under guarantee.

5 All expenses incurred due to reinstallation, collection and delivery 
as part of the service provided regarding the water purifier by an 
authorized Philips service center or dealer are for the account of the 
customer.

6 The warranty/guarantee policy is only valid for those products that 
have not been tampered with and on which repairs/modifications have 
only been provided by authorized Philips service centers.

7 The guarantee becomes invalid when the water purifier is not used 
and/or not maintained properly or when it is damaged by dropping.

8 The guarantee becomes invalid if the water purifier is used for 
commercial purposes.
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Technical data

UltraPure Protect features
Note: See  figure 1 for a cross-sectional drawing (P) of the filter.
 - This Philips water purifier uses filter cartridge type WP3970, which 

contains (1) a pre-filter, (2) Granular Activated Carbon (GAC), (3) 
Ultra Filtration (UF) membranes, and (4) a filter stop.

 - The pre-filter removes big particles, e.g. sand.
 - GAC is generally known to remove many kinds of unwanted dissolved 

chemicals such as chlorine, volatile organic compounds (VOCs), 
chlorination by-products (CBPs), pesticides and medicine residues, and 
in this way improves the quality, taste, color and odor of the water.

 -

 - The UF membranes act like a sieve with extremely small pores 
(approximate size 10-15 nanometers) capable of removing all particles 
and microorganisms that are bigger in size. The triple gold seal 
certificate granted by the Water Quality Association (WQA) implies 
that this water purifier supplies you with microbiologically safe drinking 
water as tested according to the USEPA Microbiological Guide. More 
specifically this water purifier effectively removes at least 99.9999% of 
bacteria, 99.99% viruses and 99.9% of cysts.

 - The filter cartridge has an integrated mechanism to count the amount 
of water that is purified by the filter, called Ultra Pure Protect lock. 
To guarantee that the purified drinking water remains safe and retains 
its high quality, this mechanism shuts down the filter after it has 
purified 2000 liters of water. When the mechanism shuts down the 
filter it is time to replace the filter. See chapter ‘Filter replacement’.

 - This water purifier conforms to NSF/ANSI 42 for particulates removal 
(class I) and esthetic chlorine removal, NSF/ANSI 53 for turbidity 
removal and USEPA Microbiological Guide for bacteria, virus and cyst 
removal, as verified and substantiated by test data.

 - This water purifier also complies with the Brazilian standard ABNT-
NBR 14908 (2004) as tested by Falcão Bauer.

Product name and type number Water purifier WP3870

Category Wall-mounted, non-electrical, with permanent connection to 
the water supply

Major filter components Polyethersulfone Ultra Filtration membrane and Granular 
Activated Carbon

Proven removal of microorganisms* Removal of bacteria, viruses and cysts, as tested according to 
the USEPA Microbiological Guide. Certified by the triple gold 
seal of the Water Quality Association (WQA).

Rated capacity of filter 2000 liters, or approximately 6 months, at a consumption of 
10 liters a day. Actual life depends on input water quality and 
input water pressure.

Replacement filter type WP3970

Purifying flow rate 0.4 ltrs/min (max)
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Product name and type number Water purifier WP3870

Dispensing flow rate from water 
reservoir tap

2.5 ltrs/min (max)

Minimum water input pressure 0.2 bar, 20 kPa, 2 meters of water column

Maximum water input pressure 4.0 bar, 400 kPa, 40 meters of water column

Minimum temperature of input water 5°C

Maximum temperature of input water 40°C

Dimensions of appliance (WxDxH) 
and weight

295 x 195 x 330mm, approx. 2.2kg

Dimensions of packaging (WxDxH) 
and weight

355 x 245 x 445mm, approx. 3.0kg

Country of origin Brazil

*Proven removal of microorganisms
This water purifier has been tested according to NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 
53 and the USEPA Microbiological Guide reduction of substances 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 for water leaving the system, as specified by NSF/ANSI 42, 53 and 
USEPA Microbiological Guide. Although testing was done under standard 
laboratory conditions, the actual performance may have varied.

Removal of Removal efficacy (Log) Removal efficacy (%)
Bacteria 6 99.9999

Viruses 4 99.99

Cysts 3 99.9
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The statistics shown in the table below have not been 
evaluated by the product certification process of inmetro in 
Brazil. Compliance with WQA requirements for the Triple gold 
seal.

Substance Max. allowable 
concentration 
(mg/L)

Average 
influent 
(mg/L)

Average 
effluent 
(mg/L)

Minimum 
percent 
reduction (%)

Average 
percent 
reduction (%)

Turbidity 0.1 10.0 0.1 98.9 99.01

Particulate 
class I

989 47701 529 97.9 98.9

Cysts 2 255125 2 99.99 99.99

Chlorine >50% reduction 1.89 0.02 98.9 98.9

Micro-organism Influent Effluent Log reduction Minimum log 
reduction

Bacteria 6.2*107 <1 >7.62 >5.94

Cysts 255125 2 99.99 99.99

Viruses 1.0*107 <3.4 6.46 >3.79
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Troubleshooting
This chapter summarizes the most common problems you may encounter 
with your water purifier. If you are unable to solve the problem, contact the 
Consumer Care Center in your country. 

Problem Cause Solution

The water purifier 
leaks.

One of the connections is 
not fitted properly.

Locate the connection that leaks. Turn off the main 
water valve. Loosen the connection that leaks and 
fasten it again in the proper manner. Check again. 
Repeat all steps in ‘Installation’ and ‘Preparing for 
use’, if necessary.

The hose is not 
long enough 
to reach the 
installation point.

Obtain a longer hose from an authorized Philips 
service center or from an authorized dealer. Do not 
interconnect two or more hoses, as this may cause 
leakage.

There is no flow 
of purified water.

The main valve is closed. Open the main valve.

The filter has reached the 
end of its life.

When the filter has reached the end of its life, 
the Ultra Pure Protect lock is activated. The flow 
immediately stops for your safety. Buy a new filter 
from an authorized Philips service center or from an 
authorized dealer.

The water 
reservoir tap leaks.

The valves inside the tap are 
soiled with small particles 
present in non-purified 
tap water or fibres from a 
cleaning cloth.

Open the water reservoir tap and drain the 
reservoir in order to flush away the dirt.

The 
decompression 
button leaks.

The decompression valve 
is soiled with small particles 
present in non-purified 
tap water or fibres from a 
cleaning cloth.

Press the decompression button to flush away the 
dirt. Collect the water that comes out of the filter 
holder cap.
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Frequently asked questions
This chapter lists the questions most frequently asked about the water 
purifier. If you cannot find the answer to your question, contact the 
Customer Care Centre in your country.

Question Answer

Can I use the Philips water 
purifier to purify well or 
bore hole water?

No. The water purifier has been designed to purify pre-treated drinkable 
water from local water sources. It is not intended to purify lake water, 
river water or other types of untreated raw water.

Can I store purified water 
in the refrigerator?

Yes. To prevent purified water from becoming contaminated, store it in a 
clean container with a tight-fitting lid. If properly refrigerated in an airtight 
container, purified water can be stored for up to 24 hours.

Does this Philips water 
purifier change the taste of 
water?

The taste of water depends on what is in the water. The water purifier 
removes many dissolved substances such as particulates and chlorine, 
thereby improving the taste, odor, and transparency of the water.

Where can I buy type 
WP3970 replacement 
filters?

You can buy them from an authorized Philips service center or from an 
authorized Philips dealer. For further information on where to find the 
authorized distributors in your city, please, contact the Consumer Care 
Center in your country.
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บทนำา

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ 
Philips มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome
คุณไดตัดสินใจเลือกสิ่งที่ยอดเยี่ยม Philips Ultra Pure คือเครื่องกรองนที่มีความลหนา ประสิทธิภาพสูงที่สามารถขจัดไวรัส 
แบคทีเรียและปรสิตออกจากน ทั้งยังปรับปรุงรสชาตินดื่มและนสำาหรับปรุงอาหารใหดียิ่งขึ้น โดยขจัดสารคลอรีนและกลิ่นตา
งๆ ออกไป Philips รับประกันความบริสุทธิ์ของน

สวนประกอบ (รูปที่ 1)

A ที่เก็บนบริสุทธิ์
B ฝาปดที่เก็บน
C สลักที่ล็อคฝาปดของที่เก็บน
D กอกที่เก็บน 
E ที่แขวนผนัง
F สลักที่ใสแผนกรอง
g ทอยาง
h น็อตลูกกลิ้ง
i ปุ่มลดความดันอากาศ
J ฝาปดที่ใสแผนกรอง
K ที่ใสแผนกรอง
l แผนกรอง
M ตัวเชื่อมตอที่จายน
n วงแหวนอะแดปเตอร 
O ที่ครอบ
P แผนกรองตัดตามขวาง

1 แผนกรองชั้นแรก
2 เม็ดผงถานกัมมันต (GAC)
3 เยื่อหมแผนกรองความละเอียดสูง (UF) 
4 แผนกรองแบบหยุดผาน

ขอควรจำา

โปรดอานคมือผใชนี้อยางละเอียดกอนใชเครื่องกรองนและเก็บไวเพื่ออางอิงตอไป คมือผใชนี้มีขอมูลสำาคัญมากเกี่ยวกับสุข
อนามัย/การทำาความสะอาดและการเปลี่ยนแผนกรอง โปรดเก็บไวใกลมือ 

สำานึกดานสุขอนามัย
เครื่องกรองน Philips มอบนที่สะอาด ปลอดภัย และรสชาติดีซึ่งคุณสามารถเชื่อถือได เพื่อใหไดนบริสุทธิ์ดังนั้นการใชงานเ
ครื่องอยางถูกสุขลักษณะจึงเปนสิ่งสำาคัญ หากทำาความสะอาดเครื่องไมถูกวิธี อาจมีจุลินทรียขนาดเล็กอยภายในเครื่องซึ่งอาจท
ำาใหผที่ดื่มนเจ็บปวยได
 - โปรดคำานึงถึงหลักสุขอนามัยเมื่อคุณทำาความสะอาดหรือแตะพื้นผิวที่สัมผัสกับนที่กรอง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานในของที่

เก็บน การเชื่อมตอระหวางที่เก็บนและที่แขวนผนัง และกอกที่เก็บน
 - อยาใชฟองนหรือผาที่ใชทำาความสะอาดครัวในการทำาความสะอาดหรือเช็ดดานในของที่เก็บนเนื่องจากอาจมีแบคทีเ

รียที่ฟองนหรือผา ในการทำาความสะอาดเครื่องกรองนอยางถูกสุขลักษณะ ใหทำาตามคำาแนะนำาในบท ‘การทำาความ
สะอาดและบำารุงรักษา’

 - ใชผาสะอาดที่ปลอดเชื้อโรคเสมอ และอุปกรณทำาความสะอาดในการทำาความสะอาดตัวเชื่อมตอระหวางที่เก็บนและที่
แขวนผนังและกอกที่เก็บน

 - ทำาการฆาเชื้อโรคในผาและอุปกรณทำาความสะอาดเสมอ ดวยการตมหรือการใชนยาฆาเชื้อโรคเพื่อทำาความสะอาด เรา
แนะนำาใหคุณแชผาหรือฟองนประมาณหนึ่งนาทีในนยาฟอกทำาความสะอาด 10 มล. (โซเดียมไฮโปคลอไรด 5%) 
ผสมน 1 ลิตร 

 - ทำาความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบอยใหสะอาดถูกสุขอนามัยเสมอ โดยใชนยาทำาความสะอาดหรือนยาฆาเชื้อโรค สำาหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่บท ‘การทำาความสะอาดและบำารุงรักษา’

 - ลางมือใหสะอาดเสมอหลังจากสัมผัสกับผา ฟองนหรืออุปกรณทำาความสะอาด
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คำาเตือน
 - ไมควรใหบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกายไมแข็งแรงหรือสภาพจิตใจไมปกติ หรือขาดประสบการณและคว 

ามรความเขาใจ นำาเครื่องกรองนนี้ไปใชงาน เวนแตจะอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคำาแนะนำาในการใชงานโดยผที่
รับผิดชอบในดานความปลอดภัย 

 - เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเพื่อปองกันไมใหเด็กนำาเครื่องกรองนนี้ไปเลน
 - ใชเครื่องกรองนเพื่อกรองนที่สงมาที่บานของคุณโดยการประปาทองถิ่นเทานั้น เนื่องจากนนี้ไดรับการฆาเชื้อโรคมา

แลวและตรงตามมาตรฐานนดื่ม
 - เครื่องกรองนมีวัตถุประสงคเพื่อการใชงานภายในครัวเรือนเทานั้น

ขอควรระวัง
 - ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดติดตั้งเครื่องกรองนที่สะอาดบริสุทธิ์อยางถูกตองตามคำาแนะนำาในคมือผใชนี้
 - ตรวจสอบใหแนใจวาที่แขวนผนังถูกยึดไวอยางมั่นคงและไดระดับ
 - ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดติดตั้งเครื่องกรองนตามขอบังคับทองถิ่นหรือรัฐ
 - อยายึดหรือติดเครื่องกรองนในบริเวณที่ไดรับแสงแดดโดยตรงหรือในบริเวณที่มีความรอนสูง เชน ใกลเตาไฟหรือเหนือ

บริเวณหุงตม
 - ใชแผนกรองของแทของจาก Philips เทานั้น (WP3970)
 - เปลี่ยนแผนกรองตามคำาแนะนำาในคมือผใชนี้
 - อยาเปดวาลวนหลักหากยังไมใสแผนกรองใหเขาที่
 - ปลอยนที่อยในที่เก็บนทิ้งออกใหหมด หากไมไดใชเครื่องกรองนเปนเวลา 2 วันหรือมากกวา
 - อยาเชื่อมตอเครื่องกรองนเขากับกอกนไฟฟา
 - อยาเชื่อมตอเครื่องกรองนเขากับแหลงจายนรอน
 - อยาเชื่อมตอทอหรือทอยางเขากับกอกที่เก็บนเพื่อเปลี่ยนทิศของนที่กรองแลว
 - อยาวางสิ่งของใดๆ บนเครื่องกรองน
 - อยาแขวนสิ่งของใดๆ บนทอยางของเครื่องกรองน
 - อยาใชสารเคมีนอกเหนือจากระบุไวในบท ‘การทำาความสะอาดและบำารุงรักษา’ ในการทำาความสะอาดดานในของที่เก็บ

น
 - อยาทำาความสะอาดชิ้นสวนพลาสติกในเครื่องลางจานหรือใชนเดือดในการทำาความสะอาดชิ้นสวนเหลานั้น
 - หามแตะตองหรือปรับเปลี่ยนเครื่องกรองนอยางไมเหมาะสม
 - จัดวางแหลงความรอนใหหางจากเครื่องกรองนเพื่อปองกันไมใหเครื่องบิดเบี้ยวหรือแตกหัก
 - เครื่องกรองนนี้จะไมลดความกระดางของน
 - อยาติดตั้งเครื่องกรองนในบริเวณที่อุณหภูมิลดลงถึง 0°C
 - หามทำาความสะอาดแผนกรองดวยนยาทำาความสะอาดหรือนรอน เนื่องจากจะทำาใหแผนกรองเสียหายได

กอนใชงานครั้งแรก

เชื่อมตอเครื่องกรองนเขากับกอกนเย็นติดผนังในครัวหรือที่จายนสำารอง หามเชื่อมตอเครื่องกรองนก
ับกอกนสำาหรับอางลางจาน

ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสายไฟหรือทอนภายในผนังในตำาแหนงที่จะติดตั้งเครื่องกรองน

ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีเตาเสียบไฟบนผนังอยใตเครื่องกรองน 

การติดตั้ง

 1  ปดวาลวนหลักกอนติดตั้งเครื่องกรองน

 2  วัดตำาแหนงที่คุณตองการติดเครื่องกรองนเพื่อยึดเครื่องกรองนเขากับผนัง ทั้งนี้ขึ้นอยกับตำาแหนงขอ
งกอกนและความยาวของทอยางที่มี
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 3  ถอดแผนที่เจาะเปนแมแบบออกจากกลองและนำามาใชในการทำาเครื่องหมายบนผนังตรงจุดที่ตองการเจาะรู
 - ตรวจสอบใหแนใจวารูดานบนทั้งสองรูอยในแนวเดียวกัน
 - ระยะหางที่แนะนำาระหวางโตะกับรูการยึดติดผนังดานลางคือ 35 ซม. หากคุณตองการเติมนในขวดนดื่มหรือขวด

นแร เชน ขนาด 1.5 หรือ 2 ลิตร ใหเจาะรูดานลางที่ระยะประมาณ 50 ซม. เพื่อใหคุณเติมนไดสะดวก และหากคุณ
ติดตั้งเครื่องกรองนใตตหรือชั้นติดผนังในหองครัวคุณตองตรวจสอบใหแนใจวามีพื้นที่วางเหนือรูสำาหรับยึดเครื่องดานบ
นอยางนอย 15 ซม.

 4  เจาะรูดวยสวาน 6 มม. และเสียบตัวล็อคปลั๊กในรู
 - มีตัวล็อคปลั๊กและสกรูใหมาพรอมกับเครื่องกรองน

หมายเหตุ: หากผนังเปนไม ใหขามขั้นตอนนี้ 

หมายเหตุ: หากผนังเปนโพรง ใหใชตัวล็อคปลั๊กสำาหรับผนังที่เปนโพรง (ไมมีใหมา)

 5  หากแหลงจายนมีรูขนาด 1/2” ใหขันสกรูตัวเชื่อมตอแหลงจายนบนกอกนกอน จากนั้นติดวงแหวนอะ
แดปเตอร และขันสุดทายใหขันสกรูกอกนหลักของหองครัวลงบนวงแหวนอะแดปเตอร พันเทปกันรั่ว 
(Teflon tape) รอบๆ สวนเกลียวทั้งหมดเพื่อปองกันการรั่วซึม 

หมายเหตุ: หากแหลงจายนเปนแหลงสำารอง ใหขันสกรูลงบนสวนปลายเปดของวงแหวนอะแดปเตอร 

 6  หากแหลงจายนมีขนาด 3/4” ใหขันสกรูวงแหวนอะแดปเตอรลงบนกอกนกอน จากนั้นติดตัวเชื่อมตอที่
จายน และสุดทายใหขันสกรูกอกนของหองครัวลงบนตัวเชื่อมตอที่จายน พันเทปกันรั่ว (Teflon tape) 
รอบๆ สวนเกลียวทั้งหมดเพื่อปองกันการรั่วซึม

หมายเหตุ: หากแหลงจายนเปนสายรอง ใหขันสกรูฝาปดลงบนสวนปลายเปดของตัวเชื่อมตอแหลงจายน 

 7  นำาเครื่องกรองนออกมาจากกลองบรรจุภัณฑและวางบนพื้นราบ จากนั้นดึงสลักที่ล็อคออกเพื่อปลดล็อคฝ
าปดที่เก็บน (1) และยายออกจากที่เก็บน (2) ถึงขั้นตอนนี้ คุณสามารถถอดเครื่องกรองนออกจากที่แขวน
ติดผนัง

 8  ทำาความสะอาดที่เก็บนดานนอกและฝาปด (‘การทำาความสะอาดและบำารุงรักษา’)

 9  หมุนที่ล็อคไปดานซายและดันที่ล็อคไปในที่แขวนผนัง

6mm

1/2

“

3/4

“

1
2
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 10  หมุนขอตอตัวเชื่อมตอที่อยดานหลังของที่แขวนผนังไปดานซายหรือขวา ขึ้นอยกับตำาแหนงของชองจายนที่
คุณตองการเชื่อมตอ แลวดันทอยางเขาไปในชอง 

 11  ติดทอจายนไวบนผนังโดยใชสกรู ตรวจสอบใหแนใจวาทอยางอยในตำาแหนงที่เหมาะสม
 - มีตัวล็อคปลั๊กและสกรูใหมาพรอมกับเครื่องกรองน 

 12  คลายสกรูหัวเกลียวหมุนไดออกจากตัวเชื่อมตอแหลงน และเลื่อนออกจากทอยาง

 13  ดันปลายทอยางไปบนตัวเชื่อมตอแหลงน แลวหมุนหัวเกลียวหมุนไดใหแนน

การเตรียมตัวกอนใชงาน

ตอนนี้ที่แขวนผนังไดถูกติดไวบนผนังแลว ใหดำาเนินการดังนี้เพื่อเตรียมเครื่องกรองนสำาหรับการใชงานครั้งแรก

 1  คลายสกรูที่ฝาออกจากที่ยึดแผนกรอง นำาแผนกรองออกมาจากบรรจุภัณฑและติดไวบนฝาของที่ยึดแผนก
รอง วางแผนกรองพรอมฝาปดไปในที่ยึดแผนกรอง แลวขันสกรูบนที่ยึดแผนกรอง

ภาษาไทย 25



 2  ดึงที่ยึดแผนกรอง ปลอยสลักไปดานหนก (1) แลวดึงขึ้น (2)

 3  วางที่ยึดแผนกรองพรอมแผนกรองไปในที่แขวนผนัง

 4  กดสลักที่ใสแผนกรองเพื่อล็อคที่ยึดแผนกรองใหเขาที่ (‘คลิก’)

 5  วางที่เก็บนบนที่แขวนผนัง (1) ปดฝา (2) ในการล็อคฝา ใหดันสลักที่ล็อคเขาหาผนัง (3) ตรวจดูวากอกที่
เก็บนปดอย (หมุนไปดานขวาหรือซายเต็มที่)

 6  เปดวาลวนหลัก เพื่อตรวจสอบเครื่องกรองนประมาณ 5 นาทีเพื่อตรวจสอบการรั่วซึมบริเวณขอตอ

 7  หากมีการรั่วซึม ใหหาวานรั่วที่บริเวณใด ปดวาลวนหลัก คลายตัวเชื่อมตอที่มีการรั่วซึมแลวหมุนกลับ
ใหแนน เปดวาลวนหลักอีกครั้ง ตรวจสอบอีกครั้งวาแนนเขาที่ดีแลว ทำาซขั้นตอนทั้งหมดใน ‘การติดตั้ง’ 
และ ‘การเตรียมตัวกอนใชงาน’ หากจำาเปน

 8  ที่เก็บนจะเก็บนโดยอัตโนมัติสูงสุด 4 ลิตร และมีกลไกภายในปองกันนลน

 9  หลังจากตรวจสอบการเติมนปริมาณสูงสุดครั้งแรกแลว ใหถอดฝาปดที่เก็บนออกและเติมสารฟอกทำาความ
สะอาด 30 มล. (โซเดียมไฮโปคลอไรด 5%) ลงไป หากนยาฟอกทำาความสะอาดมีความเขมขนของโซเดีย
มไฮโปคลอไรด 2.5% ใหใช 60 มล. จากนั้นผสมกับนใหเขากันโดยใชชอนคน เปนการทำาความสะอาด
ภายในที่เก็บน หลังจาก 1 นาทีใหปลอยนออก จากนั้นเติมนอีกครั้งจนถึงระดับสูงสุด ตรวจดูวานยังมี
รสชาติของคลอรีนหรือไม หากมี ใหปลอยนออกอีกครั้ง

เครื่องกรองนพรอมใชงาน

ที่เก็บนใชในการเก็บนที่กรองแลวเทานั้น อยาเติมนแข็งหรือสวนผสมอื่นลงไป

การใชเครื่องกรองน

หากไมไดใชเครื่องกรองน 2 วันหรือมากกวา ใหปลอยนทิ้ง หากจำาเปนใหทำาความสะอาดที่เก็บน ดูบท ‘การ
ทำาความสะอาดและบำารุงรักษา’

หมายเหตุ: เปดวาลวนหลักทิ้งไว เพื่อเติมนในที่เก็บนโดยอัตโนมัติ ความเร็วในการเติมนขึ้นอยกับคุณภาพ
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และแรงดันนเขาของนประปา

การปลอยน

 1  วางแกวไวใตกอกที่เก็บนเพื่อรองนที่กรองแลว 

หมายเหตุ: สามารถใชเหยือกหรือขวดนที่ทำาความสะอาดแลว
 - หมุนสลักบนกอกนไปดานหนาเพื่อเพิ่มการไหล
 - หมุนสลักบนกอกนไปดานซายหรือขวาเพื่อลดการไหล

การทำาความสะอาดและการบำารุงรักษา

ขอควรระวัง: หามใชแผนใย นสมสายชู หรือสารเคมีอื่นๆ เชน ทินเนอร แอลกอฮอลล นมันหรืออะซิโทนในการ
ขัดถูทำาความสะอาดเครื่องกรองน เนื่องจากอาจทำาใหวัสดุเกิดความเสียหาย สีซีดหรือผิดรูปแบบ หามทำาความสะ
อาดชิ้นสวนใดๆ ในเครื่องลางจาน

อยาใชฟองนหรือผาที่ใชทำาความสะอาดครัวในการทำาความสะอาดหรือเช็ดดานในของที่เก็บนเนื่องจากอาจมีแ
บคทีเรียที่ฟองนหรือผา ในการทำาความสะอาดเครื่องกรองนอยางถูกสุขลักษณะ ใหทำาตามคำาแนะนำาดานลาง
สามารถนำาที่เก็บนออกมาทำาความสะอาดโดยไมปดวาลวน เนื่องจากมีระบบวาลวทางเดียวชวยปดการไหลของน 
ขอแนะนำาใหปลอยนในที่เก็บนทิ้งไปกอนที่จะถอดออกจากเครื่องกรองน ทำาใหถือไดสะดวกขึ้น 

ทำาความสะอาดผิวสัมผัสดานนอกของเครื่องกรองน
 - ใหใชผาชุบนหมาดและนยาทำาความสะอาดเล็กนอย
 - หากจำาเปน สามารถถอดแผงดานหนาออกได ในการปลอยแผงดานหนาใหกดกอกนลงบนที่เก็บน (1) จากนั้นเลื่อน

แผงออกจากที่เก็บน (2) ทำาความสะอาดดานในแผงดานหนาและดานนอกของที่เก็บนดวยฟองนและนยาทำาความ
สะอาดเล็กนอย

ทำาความสะอาดกอกที่เก็บนและขอตอระหวางที่เก็บนกับที่แขวนผนังดวยฟองนหรือผาเทานั้น ดู ‘สำานึกดานสุข
อนามัย’ ในบท ‘ขอสำาคัญ’

ทำาความสะอาดที่เก็บนใหทั่วถึง
Philips แนะนำาใหทำาความสะอาดดานในของที่เก็บนเปนประจำา (เดือนละครั้ง) ในการทำาความสะอาดใหถูกสุขอนามัยและสะ
ดวก ใหทำาตามคำาแนะนำาดานลาง
 - เติมนใหถึงระดับสูงสุด เปดฝาออกแลวเติมนยาฟอกทำาความสะอาดที่มีโซเดียมไฮโปคลอไรด 5% จำานวน 30 มล. ลง

ไป หรือหากเปนโซเดียมไฮโปคลอไรด 2.5 % ใหเติมจำานวน 60 มล.
 - ผสมใหเขากันกับนโดยใชชอนคน เปนการทำาความสะอาด
 - หลังจาก 1 นาทีใหปลอยนออก 
 - จากนั้นเติมนอีกครั้งจนถึงระดับสูงสุด ตรวจดูวานยังมีรสชาติของคลอรีนหรือไม 
 - หากมี ใหปลอยนออกอีกครั้ง

ที่ใสแผนกรอง
ไมจำาเปนตองทำาความสะอาดแผนกรองเปนประจำา ใหทำาความสะอาดเมื่อเปลี่ยนแผนกรองเทานั้น (ดูบท 
‘การเปลี่ยนแผนกรอง’) 

หมายเหตุ: ไมจำาเปนตองทำาความสะอาดแผนกรอง 

การเปลี่ยนแผนกรอง

อยาเปดวาลวนหลักหากยังไมใสแผนกรองใหเขาที่

หมายเหตุ: หลังจากกรองนแลว 2000 ลิตร ที่ล็อค Ultra Pure Protect จะทำางาน เพื่อปดการไหลของนผานแผนก
รองทำาใหไมมีนเติมลงในที่เก็บน ซึ่งเปนเวลาที่ตองเปลี่ยนแผนกรอง

หมายเหตุ: หากที่ล็อค Ultra Pure Protect ไมทำางานหลังจากใชงานเครื่องแลว 6 เดือน Philips ขอแนะนำาใหเปลี่ยนแ
ผนกรอง เพื่อใหเม็ดผงถานกัมมันตที่อยภายในมีประสิทธิภาพในการทำางานที่ดีเสมอ อยางไรก็ตามเครื่องจะยังคงก
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รองนแตรสชาติอาจเปลี่ยนไป หากนมีกลิ่น ที่ล็อค Ultra Pure Protect จะทำางานกอนที่จะกรองนครบ 2000 ลิตร

หมายเหตุ: รองนไวในภาชนะสะอาดกอนเปลี่ยนแผนกรอง เนื่องจากตองปดวาลวนหลัก และตองใชนสะอาดใ
นการทำาความสะอาดที่ยึดแผนกรอง

 1  ปดวาลวนหลักกอนเปลี่ยนแผนกรอง

 2  เปดกอกที่เก็บนและปลอยนออกใหหมด

 3   ดันสลักที่ล็อคออก (1) ยกฝาขึ้น (2) และถอดที่เก็บนออกมา

 4  นำาแกวหรือถวยมารองนที่ไหลออกมาจากที่ยึดแผนกรองระหวางการลดความดันอากาศ และกดปุ่มลดความ
ดันอากาศจนกวาจะไมมีนหรืออากาศไหลออกมา

 5  ในการเปดสลักที่ใสแผนกรอง ใหกดปุ่มลดความดันอากาศ ดวยมือขางเดียว (1) และดึงดานหนาของสลักที่
ใสแผนกรองเขาหาตัวคุณดวยมืออีกขาง (2) 

 6  ตอนนี้คุณสามารถยกสลักที่ใสแผนกรองไดแลว

 7  ถอดที่ยึดแผนกรองออกจากที่แขวนผนัง

1
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 8  คลายสกรูฝาปดออกจากที่ยึดแผนกรอง

 9  ดึงแผนกรองออกจากฝา 

 10  หากจำาเปนใหทำาความสะอาดดานในที่ยึดแผนกรองดวยนที่ไดรองไวกอนหนานี้ 

อยาเปดวาลวนหลักจนกวาจะใสที่ยึดแผนกรองพรอมแผนกรองและที่เก็บนเขาที่บนที่แขวนติดผนัง

 11  คิดแผนกรองใหมเขากับฝาและวางแผนกรองพรอมฝาลงในที่ยึดแผนกรอง ขันสกรูฝากลับไปบนที่ยึดแผนก
รอง

หมายเหตุ: ใชแผนกรองของแทจาก Philips ชนิด WP3970 เทานั้น 

 12  หากสลักที่ยึดแผนกรองไมอยในตำาแหนงตั้งขึ้น ใหดันสลักไปขางหนา (1) แลวยกขึ้น (2) 

 13  วางที่ยึดแผนกรองพรอมแผนกรองไปในที่แขวนผนัง

1

2

ภาษาไทย 29



 14  กดสลักที่ใสแผนกรองเพื่อล็อคที่ยึดแผนกรองใหเขาที่ (‘คลิก’)

 15  ใสที่เก็บนไปในที่แขวนผนัง ปดฝา ตรวจดูวากอกที่เก็บนปดสนิท

 16  เปดวาลวนหลัก เพื่อตรวจสอบเครื่องกรองนประมาณ 5 นาทีเพื่อตรวจสอบการรั่วซึมบริเวณขอตอ

 17  หากมีการรั่วซึม ใหทำาซขั้นตอนที่ผานมาในบทนี้ทั้งหมด

 18  ที่เก็บนจะเก็บนโดยอัตโนมัติสูงสุด 4 ลิตร และมีกลไกภายในปองกันนลน

 19  หลังจากตรวจสอบการเติมนปริมาณสูงสุดครั้งแรกแลว ใหถอดฝาปดที่เก็บนออกและเติมสารฟอกทำาความ
สะอาด 30 มล. (โซเดียมไฮโปคลอไรด 5%) ลงไป หากนยาฟอกทำาความสะอาดมีความเขมขนของโซเดีย
มไฮโปคลอไรด 2.5% ใหใช 60 มล. จากนั้นผสมกับนใหเขากันโดยใชชอนคน เปนการทำาความสะอาด
ภายในที่เก็บน หลังจาก 1 นาทีใหปลอยนออก จากนั้นเติมนอีกครั้งจนถึงระดับสูงสุด ตรวจดูวานยังมี
รสชาติของคลอรีนหรือไม หากมี ใหปลอยนออกอีกครั้ง

เครื่องกรองนพรอมใชงาน

สภาพแวดลอม

 - หามทิ้งเครื่องกรองนรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใชงานแลว ควรทิ้งลงในถังขยะสำาหรับนำากลับ
ไปใชใหมได (รีไซเคิล) เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี

 - ทิ้งแผนกรองที่ใชแลวไปพรอมกับขยะปกติจากครัวเรือน

การรับประกันและบริการ 

หากคุณตองการขอรับบริการหรือตองการทราบขอมูลหรือหากมีปญหา โปรดเขาชมเว็บไซตของ Philips ไดที่ www.philips.
com หรือติดตอศูนยบริการดูแลลูกคาของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการฯ อยในเอก
สารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไมมีศูนยบริการ โปรดติดตอตัวแทนจำาหนายผลิตภัณฑของ
บริษัท Philips ในประเทศ 

ขอจำากัดการรับประกัน
1 การรับประกันไมครอบคลุมชิ้นสวนของเครื่องกรองนที่สามารถสึกหรอและฉีกขาดได ซึ่งจะถูกจำาแนกเปนชิ้นสวนที่สึก

หรอหรือเสื่อมสภาพไปตามการใชงานปกติ
2 แผนกรองสามารถใชใหหมดไปได ดังนั้นจึงไมอยในการรับประกันสองปทั่วโลก อยางไรก็ตามมีการรับประกัน 90 

วันจากโรงงานที่ผลิต
3 การรับประกันนี้ไมรวมถึงอุปกรณเสริม เชน (ทอยาง, ที่หนีบล็อค, อะแดปเตอร, ซีล และอื่นๆ) ที่มาพรอมกับเครื่องกรอง

น
4 Philips หรือเจาหนาที่บริการที่ไดรับอนุญาตเปนผที่สามารถดำาเนินการเปลี่ยนชิ้นสวนภายใตการรับประกัน
5 คาใชจายในการติดตั้งซทั้งหมด, การเก็บและการนำาสงเปนสวนหนึ่งของการบริการของเครื่องกรองนจากศูนยบริการที่ไ

ดรับอนุญาตของ Philips หรือตัวแทนจำาหนาย
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6 นโยบายการรับประกัน/การรับรองจะมีผลเมื่อผลิตภัณฑเหลานั้น ยังไมไดมีการแกะ งัดแงะ และไดรับการซอมแซม/
ปรับเปลี่ยนโดยศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจาก Philips เทานั้น

7 การรับประกันจะสิ้นสุดลงเมื่อเครื่องกรองนถูกใชงานและ/หรือดูแลรักษาอยางไมเหมาะสมหรือเมื่อตกหลนเสียหาย
8 การรับประกันจะสิ้นสุดลง/ไมมีผลหากมีการใชงานเครื่องกรองนเพื่อวัตถุประสงคในเชิงพาณิชย

ขอมูลทางดานเทคนิค

คุณสมบัติการปองกัน UltraPure

หมายเหตุ: ดูภาพที่ 1 สำาหรับภาพรางแบบตัดขวาง (P) ของแผนกรอง
 - เครื่องกรองน Philips ใชตลับแผนกรองชนิด WP3970 ซึ่งประกอบดวย (1) แผนกรองชั้นแรก (2) เม็ดผงถานกัมมันต 

(GAC) (3) เยื่อเลือกผานความละเอียดสูง (UF) และ (4) แผนกรองแบบหยุดผาน
 - แผนกรองชั้นแรกขจัดอนุภาคขนาดใหญ เชน ทราย
 - เม็ดผงถานกัมมันต (GAC) เปนที่ทราบกันดีวาสามารถขจัดสารละลายหลายชนิดที่ไมเปนที่ตองการ เชน คลอรีน, สาร

ระเหยอินทรีย (VOC), ผลพวงจากการฆาเชื้อดวยคลอรีน (CBP), สารปราบศัตรูพืชและยาที่ตกคาง และปรับปรุง
คุณภาพ รสชาติ สีและกลิ่นของน

 - เยื่อเลือกผานความละเอียดสูง (UF) ทำาหนาที่คลายตะแกรงที่มีรูขนาดเล็กมาก (ขนาดประมาณ 10-15 นาโนเมตร) 
สามารถขจัดอนุภาคขนาดเล็กและจุลชีพที่มีขนาดใหญขึ้นไดทั้งหมด การรับรอง Triple Gold Seal ที่ออกโดย Water 
Quality Association (WQA) แสดงวาเครื่องกรองนนี้ใหนดื่มที่ปลอดภัยจากจุลชีพเนื่องจากผานการทดสอบตามคำา
แนะนำาของ USEPA Microbiological แลว นอกจากนี้ยังสามารถขจัดแบคทีเรียไดถึง 99.9999%, ไวรัส 99.99% และ
ซีสต 99.9% เปนอยางนอย

 - ตลับแผนกรองมีกลไกภายในที่เรียกวาที่ล็อค Ultra Pure Protect ทำาหนาที่นับจำานวนปริมาณนที่กรองดวยแผนก
รอง เพื่อรับประกันวานดื่มที่กรองนี้จะยังคงปลอดภัยและมีคุณภาพสูง กลไกนี้จะปดการทำางานของแผนกรองเมื่อกร
องนแลว 2000 ลิตร เมื่อกลไกลปดการทำางานของแผนกรอง เปนเวลาที่ตองเปลี่ยนแผนกรอง โปรดดูบท ‘การเปลี่ยน
แผนกรอง’

 - เครื่องกรองนนี้มีโครงสรางที่เปนไปตาม NSF/ANSI 42 สำาหรับการขจัดอนุภาพขนาดเล็ก (class I) และคลอรีน, NSF/
ANSI 53 สำาหรับการการขจัดความขน และคำาแนะนำาของ USEPA Microbiological สำาหรับการขจัดแบคทีเรีย ไวรัส
และซีสต ไดรับการตรวจสอบและยืนยันจากขอมูลการทดสอบ

 - เครื่องกรองนนี้เปนไปตามมาตรฐาน ABNT-NBR 14908 (2004) ของ Brazilianas ไดรับการทดสอบโดย Falcão 
Bauer

ชื่อผลิตภัณฑและหมายเลขรน เครื่องกรองนรน WP3870

ประเภท ที่ยึดผนัง, ไมใชไฟฟา มีตัวเชื่อมตอถาวรกับแหลงน

สวนประกอบสำาคัญของฟลเตอร เยื่อเลือกผานความละเอียดสูงพอลิอิเทอรซัลโฟน และเม็ดผงถานกัมมันต

พิสูจนแลววาสามารถขจัดจุลินทรียได* สามารถขจัดแบคทีเรีย ไวรัสและซีสต ตามที่ไดทดสอบตามคำาแนะนำาของ USEPA 
Microbiological ไดรับการรับรอง Triple Gold Seal ของ Water Quality Association 
(WQA)

ปริมาตรที่ประเมินของแผนกรอง 2000 ลิตร หรือประมาณ 6 เดือน ณ ปริมาณการใชน 10 ตอวัน อายุการใชงานที่แทจริงขึ้น
อยกับคุณภาพของนและแรงดันนเขา

ชนิดแผนกรองที่เปลี่ยน WP3970

อัตราการไหลของการกรอง 0.4 ลิตร/นาที (สูงสุด)

อัตราการไหลจากกอกที่เก็บน 2.5 ลิตร/นาที (สูงสุด)

แรงดันนเขาตสุด 0.2 bar, 20 kPa, หวงนลึก 2 เมตร

แรงดันนเขาสูงสุด 4.0 bar, 400 kPa, หวงนลึก 40 เมตร

อุณหภูมิตสุดของนเขา 5°C

อุณหภูมิสูงสุดของนเขา 40°C

ขนาดเครื่อง (กวางxลึกxสูง) และนหนัก 295 x 195 x 330 มม., ประมาณ 2.2 กก.
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ชื่อผลิตภัณฑและหมายเลขรน เครื่องกรองนรน WP3870

ขนาดบรรจุภัณฑ (กวางxลึกxสูง) และนหนัก 355 x 245 x 445 มม., ประมาณ 3.0 กก.

ประเทศผผลิต บราซิล

*พิสูจนแลววาสามารถขจัดจุลินทรียได*
เครื่องกรองนไดผานการทดสอบตาม NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 53 และคำาแนะนำา USEPA Microbiological 
การลดสิ่งเจือปนดานลาง ความเขมขนของสิ่งเจือปนในนที่ระบุถูกลดลงนอยกวาหรือเทากับคาจำากัดที่ยอมรับสำาหรับระบบปลอ
ยน ดังที่ระบุโดย NSF/ANSI 42, 53 และ USEPA Microbiological Guide การทดสอบไดกระทำาในสภาวะของหองปฏิบัติก
าร การใชงานจริงอาจมีความแตกตางออกไป

การขจัดของ ประสิทธิภาพในการขจัด (Log) ประสิทธิภาพในการขจัด (%)

แบคทีเรีย 6 99.9999

ไวรัส 4 99.99

ปรสิต 3 99.9

สถิติที่แสดงในตารางดานลางยังไมไดรับการประเมินจากกระบวนการออกใบรับรองผลิตภัณฑข
อง Inmetro ใน Brazil สอดคลองกับขอกำาหนดของ WQA สำาหรับ Triple Gold Seal

สสาร ความเขมขนสูงสุดที่ยอมรับได 
(มก./ล.)

คาเฉลี่ยที่ไหลเขา (มก./ล.) คาเฉลี่ยที่ไหลออก 
(มก./ล.)

การลดลงเปนเปอรเซ็นตขั้นต 
(%)

การลดลงเปนเปอรเซ็น
ตคาเฉลี่ยน (%)

ความขน 0.1 10.0 0.1 98.9 99.01

อนุภาคขนาดเล็ก 
ระดับ I

989 47701 529 97.9 98.9

ปรสิต 2 255125 2 99.99 99.99

คลอรีน ลดลง >50% 1.89 0.02 98.9 98.9

จุลชีพ ไหลเขา ถูกปลอยออก บันทึกการขจัดสิ่งเจือปน บันทึกการขจัดสิ่งเจือปนขั้นต

แบคทีเรีย 6.2*107 <1 >7.62 >5.94

ปรสิต 255125 2 99.99 99.99

ไวรัส 1.0*107 <3.4 6.46 >3.79
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การแกปญหา

ในบทนี้ เราไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องกรองนของ หากคุณไมสามารถแกปญหาได กรุณาติดตอที่
ศูนยบริการลูกคาในประเทศของคุณ 

ปญหา สาเหตุ การแกปญหา

เครื่องกรองนมีการรั่วซึม ตัวเชื่อมตอตัวใดตัวหนึ่งติดตั้งไมเขาที่ ใหคนหาวานรั่วที่บริเวณใด ปดวาลวนหลัก คลายตัวเชื่อมตอที่มีการรั่วซึมแลวหมุน
กลับใหแนน ตรวจสอบอีกครั้งวาแนนเขาที่ดีแลว ทำาซขั้นตอนทั้งหมดใน ‘การติดตั้ง’ 
และ ‘การเตรียมตัวกอนใชงาน’ หากจำาเปน

ทอยางมีความยาวไมพอที่จะโยง
จากจุดการติดตั้ง

ขอรับทอยางที่ยาวยิ่งขึ้นจากศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจาก Philips หรือจากตัวแทน
จำาหนายที่ไดรับอนุญาต หามเชื่อมตอทอยางสองทอหรือมากกวาเนื่องจากอาจ
ทำาใหเกิดการรั่วซึมได

นที่กรองแลวไมไหล วาลวหลักถูกปด เปดวาลวหลัก

แผนกรองหมดอายุการใชงาน เมื่อแผนกรองหมดอายุการใชงาน ที่ล็อค Ultra Pure Protect จะทำางาน นที่ไห
ลอยจะหยุดทันทีเพื่อความปลอดภัยของคุณ ใหซื้อแผนกรองชิ้นใหมจากศูนยบริการที่
ไดรับอนุญาตจาก Philips หรือตัวแทนจำาหนายที่ไดรับอนุญาต

มีการรั่วซึมของกอกที่เก็บน วาลวขางในกอกนสกปรกมีสิ่งอุดตัน เชน อนุภาค
ขนาดเล็กที่มีในกอกนประปาหรือเสนใยจากผาที่
ใชทำาความสะอาด

เปดกอกที่เก็บนและปลอยนทิ้งเพื่อขจัดสิ่งสกปรก

มีการรั่วซึมที่ปุ่มลดความดั
นอากาศ

วาลวลดความดันอากาศสกปรกมีสิ่งอุดตัน เชน 
อนุภาคขนาดเล็กที่มีในนจากกอกประปาหรือเสน
ใยจากผาที่ใชทำาความสะอาด

กดปุ่มลดความดันอากาศเพื่อขจัดสิ่งสกปรก ใหรองนที่ไหลออกมาจากฝาปดที่
ใสแผนกรอง

คำาถามที่พบบอย

ในบทนี้จะแสดงคำาถามเกี่ยวกับเครื่องกรองนที่พบบอย หากคุณไมพบคำาตอบ กรุณาติดตอศูนยบริการภายในประเทศของคุณ

คำาถาม คำาตอบ

ฉันสามารถใชเครื่องกรองน Philips เพื่อกร
องนบาดาลหรือนจากบอนไดหรือไม

ไมได เครื่องกรองนถูกออกแบบมาเพื่อกรองนประปาจากการประปาทองถิ่น ไมไดมีวัตถุประสงคในการกรองนที่ไดจาก
ทะเลสาบ แมนหรือนที่ยังไมผานกระบวนการใดๆ

ฉันสามารถจัดเก็บนที่กรองแลวไวในตเย็นไ
ดหรือไม

ได เพื่อปองกันไมใหนที่กรองแลวปนเป้อน ใหเก็บนในภาชนะที่สะอาดที่มีฝาปดแนนหนา หากเก็บไวที่อุณหภูมิตในภา
ชนะที่ไมมีอากาศเขา จะสามารถเก็บนที่กรองแลวไวไดนานถึง 24 ชั่วโมง

เครื่องกรองน Philips เปลี่ยนรสชาติของ
นหรือไม

รสชาติของนขึ้นอยกับสิ่งเจือปนที่อยในน เครื่องกรองนจะขจัดสิ่งเจือปนตางๆ เชน ฝุ่นละอองและคลอรีน ดังนั้นจึงชวย
ปรับรสชาติ กลิ่น และความใสของนใหดีขึ้น

ฉันจะซื้อแผนกรอง WP3970 เพื่อนำามาเปลี่ยน
ไดที่ไหน

คุณสามารถซื้อแผนกรองไดจากศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจาก Philips หรือจากตัวแทนจำาหนายที่ไดรับอนุญาตจาก Philips 
สำาหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผจัดจำาหนายในเมืองของคุณ โปรดติดตอตัวแทนจำาหนายในประเทศของคุณ
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簡介

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於 www.philips.com/
welcome 註冊您的產品，以善用飛利浦提供的支援。
您的選擇是完美的。飛利浦 Ultra Pure 是先進技術、頂級效能的淨
水器，能有效去除水中的細菌、病毒和囊胞，同時還能去除氯氣和
其他雜質，為您帶來口感更佳的飲用與煮食用水。飛利浦，即是純
淨好水的品質保證

一般說明 (圖 1)

A 淨水儲水箱
B 儲水箱蓋子
C 儲水箱蓋子的控制桿
D 儲水箱水龍頭 
E 壁式固定座
F 濾芯固定座釋放桿
g 軟管
h 螺帽
i 減壓按鈕
J 濾芯固定座保護蓋
K 濾芯固定座
l 濾芯
M 供水接口
n 轉接環 
O 護蓋
P 濾芯剖面圖

1 前層濾芯
2 粒狀活性碳 (GAC)
3 超密過濾膜 (UF) 
4 濾芯止塞

重要事項

在使用淨水器之前，請仔細閱讀這份使用者手冊，並妥善保存以供
日後參考。本使用者手冊包含關於衛生/清潔和濾芯更換的重要資
訊。請將手冊存放在方便取閱之處，以供隨時參考。 

衛生注意事項
飛利浦淨水器提供您可以信賴的純淨、安全與甘醇的飲用水。為保
持淨水器的最佳效能，請務必以衛生的方式清潔淨水器。如果以不
正確的方式清洗產品，可能會使微生物污染淨化水，因而造成飲水
的人產生身體不適。
 - 當您清潔或碰觸與淨水會接觸的表面時 (特別是儲水箱內側、儲

水箱與壁式固定座之間的接口和儲水箱水龍頭)，請務必注意衛
生。

 - 請勿使用廚房海綿或抹布來清潔或擦乾儲水箱內側，因為這些物
品可能含有細菌。若要以衛生的方式清潔儲水箱，請遵循「清潔
與保養」單元中的清潔指示。

 - 請務必使用乾淨、消毒過的抹布和清潔設備，清潔儲水箱與壁式
固定座之間的接口和儲水箱水龍頭。

 - 請務必以煮沸或使用消毒劑的方式，對抹布及清潔設備進行消
毒。我們建議您將抹布或海棉在 10 毫升家用漂白劑 (5% 的次氯
酸鈉溶液) 和 1 公升水混合成的溶液中浸泡 1 分鐘。
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 - 請務必使用清潔劑或消毒劑清潔雙手經常碰觸的表面，以保持衛
生。請參閱「清潔與維護」單元以獲得更詳細的資訊。

 - 請務必在處理抹布、海綿或其他清潔設備後洗手。

警示
 - 本淨水器不適合供下列人士 (包括小孩) 使用：身體官能或心智

能力退化者，或缺乏經驗與使用知識者。他們需要人員在旁指導
或說明淨水器的使用方法，以確保安全。

 - 請看管孩童，避免他們將淨水器當成玩具。
 - 本淨水器只能用來淨化當地自來水公司輸送到您府上的水，因為

這些水經過事先處理而且符合飲用水標準
 - 本淨水器僅供家用。

警告
 - 請務必依照本使用手冊說明，正確安裝淨水器。
 - 請務必以穩固、不傾斜的方式安裝壁式固定座。
 - 請確認您依據所在國家及地區法令的規定安裝淨水器。
 - 請勿將淨水器安裝於陽光直射處或靠近熱源，例如爐子附近或炊

具上方。
 - 請務必使用飛利浦原廠更換濾芯 (WP3970)。
 - 請根據本使用手冊的說明更換淨水器濾芯。
 - 如果濾芯固定座尚未安裝至定位，請勿打開主要水閥。
 - 若有 2 天以上未曾使用到淨水器，請將儲水箱排空，並將這些

淨化後的水倒掉。
 - 請勿將淨水器連接至電動水龍頭。
 - 請勿將淨水器連接至熱水出口。
 - 請勿將一般的管子或軟管連接至儲水箱的水龍頭，來改變淨化水

的水流方向。
 - 請勿在淨水器上放置任何物品。
 - 請勿在淨水器的管子上懸掛任何物品。
 - 除「清潔與維護」單元中提到的化學物質之外，請勿使用其他任

何化學物質來清潔儲水箱內側。
 - 請勿以洗碗機或煮沸方式來清洗任何塑膠零件。
 - 請勿改裝淨水器。
 - 淨水器請保持遠離熱源，以免變形或損壞。
 - 本淨水器無法軟化水質。
 - 請勿將淨水器安裝在零度以下的環境。
 - 請勿以任何種類的清潔劑或熱水清洗濾芯，如此會損壞濾芯。

第一次使用

僅可將此淨水器連接至壁式冷水廚房水龍頭或次要出水口。請勿將
此淨水器連接至水槽式水龍頭。

確定在要安裝淨水器位置的牆壁內部，沒有包覆電纜線或水管。

確定淨水器下方沒有電源插座。 

安裝

 1  安裝淨水器之前，請先關閉主要水閥。

 2  確認您要安裝淨水器的牆壁位置，安裝位置取決於出水口位置和
可用的軟管長度。
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 3  從包裝盒中取出鑽孔標示樣本，並使用它在牆上標記要鑽孔的位
置。

 - 確定頂部兩孔位置呈水平。
 - 流理台和壁式固定座之間的建議距離是 35 公分。如果您想注水

到高度較高的瓶子，如 1.5 或 2 公升的汽水或礦泉水瓶，為了
讓您使用方便，請在 50 公分處鑽孔。當您將淨水器安置在櫥櫃
或架子下方時，也請確認在壁式固定座的上方鑽孔洞預留至少 
15 公分的間隔距離。

 4  使用 6 公釐的鑽孔機鑽孔，然後將固定插栓插入孔內。
 - 淨水器有隨附固定插栓和螺絲

注意： 如果您是在木牆上安裝淨水器，請跳過這個步驟。 

注意： 如果您是在空心牆板上安裝淨水器，請使用專門的空心牆板
固定插栓 (未隨附)。

 5  如果出水口的螺紋是 1/2 英吋，請先將供水接口鎖入出水口，接
著安裝轉接環，最後再將原來的廚房水龍頭鎖入轉接環。使用鐵
弗龍膠帶纏繞螺紋零件以避免滲漏。 

注意： 如果出水口是次要出水口，請將護蓋鎖上轉接環的開口。 

 6  如果出水口的螺紋是 3/4 英吋，請先將轉接環鎖入出水口，接著
安裝供水接口，最後再將原來的廚房水龍頭鎖入供水接口。使用
鐵弗龍膠帶纏繞螺紋零件以避免滲漏。

注意： 如果出水口是次要出水口，請將護蓋鎖上供水接口的開口。 

 7  從包裝中取出淨水器，放在平坦表面上，然後拉動控制桿以解除
鎖定儲水箱護蓋 (1)，將護蓋從儲水箱上取下 (2)。現在您可以將
儲水箱從壁式固定座中取出。

 8  清潔儲水箱外部及蓋子 (請參閱「清潔與維護」單元)。

 9  將輸送鎖往左滑，推入壁式固定座。

6mm
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 10  依您要連接的出水口位置，向左或向右旋轉 L 型接口 (位於壁式
固定座後方)，然後將軟管推入凹槽。 

 11  使用螺絲將壁式固定座安裝到牆壁。請確定軟管位置正確。
 - 淨水器有隨附固定插栓和螺絲。 

 12  從供水接口轉開螺帽，然後將軟管推入螺帽。

 13  將軟管末端推入推動供水接口，旋緊螺帽。

使用前準備

壁式固定座安裝到牆壁後，請依照以下程序操作，準備開始使用淨
水器。

 1  從濾芯固定座轉開護蓋。從包裝盒中取出濾芯，將濾芯安裝到濾
芯固定座的護蓋。將濾芯和護蓋安裝到濾芯固定座上，然後將護
蓋鎖入濾芯固定座。
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 2  將濾芯固定座釋放桿往前拉 (1)，然後提起 (2)。

 3  將濾芯固定座和濾芯裝入壁式固定座。

 4  壓下濾芯固定座釋放桿將濾芯固定座卡入定位 (這時會發出喀噠
一聲)。

 5  將儲水箱裝入壁式固定座 (1)。蓋上儲水箱護蓋(2)。若要鎖定護
蓋，請將鎖定控制桿朝牆面推 (3)。確定儲水箱水龍頭處於關閉
位置 (往左或往右轉動)。

 6  打開主要水閥。觀察淨水器 5 分鐘，檢查接口之間是否有任何
滲漏。

 7  如果發生滲漏，找出滲漏的接口。關閉主要水閥。鬆開滲漏的接
口，並以正確的方式重新旋緊接口。重新打開主要水閥。再次檢
查。如有必要，重複「安裝」和「使用前準備」中的所有步驟。

 8  淨化水會自動注滿儲水箱的最大容量 (約 4 公升)。內部機制會
防止儲水箱的水滿溢。

 9  當儲水箱注滿到最大容量後，取下儲水箱蓋子，加入 30 毫升的
家用漂白劑 (5% 的次氯酸鈉溶液)。如果您的家用漂白劑僅含有 
2.5% 的次氯酸鈉溶液，請使用 60 毫升。用湯匙攪拌以均勻混
合水和漂白粉。1 分鐘後，倒掉儲水箱的水。儲水箱重新注滿到
最大容量後，檢查水是否仍有氯氣味。如果仍然殘留氯氣味，同
樣將儲水箱第二次注滿的水倒掉。

淨水器現已就緒，可供使用。

儲水箱僅可用於盛裝淨化水。請勿將冰或任何其他成分裝入儲水箱
中。

1
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使用淨水器

若有 2 天以上未曾使用到淨水器，請排空儲水箱，並將水倒掉。如
有需要，請清洗儲水箱。請參閱「清潔與維護」單元。

注意： 請保持主要水閥開啟，這樣做可讓您確保純水儲水箱自動重
新注水。儲水箱的注水速度因濾芯狀態和輸水品質及壓力而異。

給水

 1  在儲水箱水龍頭下放置玻璃杯來盛裝淨化水。 

注意： 除玻璃杯外，您也可以使用塑膠瓶或清洗乾淨的舊礦泉水或
汽水瓶。
 - 若要增加水流量，請將水龍頭調整鈕向前旋轉。
 - 若要減少水流量，請將水龍頭調整鈕向左或向右旋轉。

清潔與維護

警告： 請勿使用鋼絲絨、清潔劑、有研磨成分的洗潔劑或稀釋劑、
酒精、汽油或丙酮類的侵蝕性液體清洗淨水器。這些物質可能會使
淨水器的材質產生裂痕、褪色或變形。請勿將淨水器的任何組件放
入洗碗機清洗。

請勿使用廚房海綿或抹布來清潔或擦乾儲水箱內側，因為這些物品
可能含有細菌。若要以衛生的方式清潔儲水箱，請遵循下列清潔指
示。
為方便清洗，您可以取下儲水箱，而不必關閉主要水閥。由於單向
閥門會堵住水流，因此不會發生滲漏。 
將儲水箱從淨水器取下之前，建議您先倒掉儲水箱的水，這樣可讓
您更容易清理儲水箱。 

清洗淨水器的外部表面
 - 使用濕布和一些清潔劑清潔淨水器外部。
 - 必要時，您也可以拆下儲水箱的正面護板。若要卸下正面護板，

請壓下儲水箱拉片 (1)，然後旋轉儲水箱拉片 (2)。使用柔軟海綿
和清潔劑清洗正面護板背面和儲水箱外側。

請僅使用消毒過的海綿或抹布清潔儲水箱水龍頭和儲水箱與壁式固
定座之間的接口。請參閱「重要事項」單元中的「衛生注意事項」
。

徹底清潔儲水箱
飛利浦建議您定期徹底清潔儲水箱內側 (每月一次)。若要以衛生又
簡單的方式清洗儲水箱，請依照以下說明操作。
 - 確定儲水箱已注滿到最大容量。取下儲水箱蓋子，若您使用的是 

5% 的次氯酸鈉溶液，請加入 30 毫升的家用漂白粉，若您使用
的是 2.5% 的次氯酸鈉溶液，則加入 60 毫升的家用漂白粉。

 - 用湯匙攪拌以均勻混合漂白粉，消毒儲水箱內側。
 - 1 分鐘後，倒掉儲水箱的水。 
 - 在儲水箱重新注水到最大容量之後，檢查水是否仍殘留氯氣味。 
 - 如果有氯氣味，請將儲水箱第二次注滿的水倒掉。

濾芯固定座
濾芯固定座不需要定期清洗。只有在更換濾芯時才需要清洗 (請參閱
「更換濾芯」單元)。 

2 1
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注意： 濾芯本身不需要任何清洗。 

更換濾芯

如果濾芯固定座尚未安裝至定位，請勿打開主要水閥。

注意： 濾芯在淨化 2000 公升的水之後，會啟動 Ultra Pure Protect 
保護鎖。保護鎖可關閉流過濾芯的水流，因而不會再對儲水箱注
水，出現此情況時請更換濾芯。

注意： 若濾水器在使用 6 個月後未啟動 Ultra Pure Protect 保護
鎖，飛利浦仍建議您更換濾芯，如此可防止淨化水因濾芯的活性碳
功能減弱而產生異味。淨化後的水質仍屬純淨，但水中異味可能使
您無法享受純淨水質。如果水中含有大量雜質，則濾水器會在淨化
完 2000 公升的水前，先啟動 Ultra Pure Protect 保護鎖。

注意： 由於主要水閥會在更換期間關閉，因此更換濾芯之前，請先
在乾淨容器貯存數公升的水，清潔濾芯固定座將需要使用這些水。

 1  在您更換濾芯之前，請先關閉主要水閥。

 2  打開儲水箱水龍頭，並完全排空儲水箱。

 3   拉出鎖定桿 (1)，掀開蓋子 (2)，然後將儲水箱從壁式固定座卸
下。

 4  在出水口下放置杯子以貯存減壓期間從濾芯固定座排出的水，然
後按下減壓按鈕。按住減壓按鈕直到不再有水或空氣從出水口逸
出。

 5  若要打開濾芯固定座釋放桿，單手按下減壓按鈕 (1)，然後用另
一隻手將釋放桿朝身體方向拉出 (2)。 

 6  現在您可以提起濾芯固定座釋放桿。

1
2
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 7  從壁式固定座取下濾芯固定座。

 8  轉開濾芯固定座的護蓋。

 9  從護蓋拉出濾芯。 

 10  如有必要，使用您先前積存的水清潔濾芯固定座內側。 

請先將濾芯裝入濾芯固定座，並將儲水箱裝回壁式固定座，再打開
主要水閥。

 11  將新濾芯安裝到護蓋，然後將濾芯和護蓋裝入濾芯固定座。將護
蓋裝回濾芯固定座。

注意： 請務必以飛利浦原廠替換濾芯 (WP3970 型)。 

 12  如果濾芯固定座釋放桿不是處於直立狀態，請將釋放桿往前拉 
(1)，然後提起 (2)。 

1

2
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 13  將濾芯固定座和濾芯裝入壁式固定座。

 14  壓下濾芯固定座釋放桿將濾芯固定座卡入定位 (這時會發出喀噠
一聲)。

 15  將儲水箱裝入壁式固定座。蓋上儲水箱蓋子。確定儲水箱水龍頭
已關閉。

 16  打開主要水閥。觀察淨水器 5 分鐘，檢查接口之間是否有任何
滲漏。

 17  如果發生滲漏，請重複在本單元中的上述的所有步驟。

 18  淨化水自動注滿到儲水箱的最大容量 (約 4 公升) 時，內部機制
會防止儲水箱的水滿溢。

 19  當儲水箱注滿到最大容量後，取下儲水箱蓋子，加入 30 毫升的
家用漂白劑 (5% 的次氯酸鈉溶液)。如果您的家用漂白劑僅含有 
2.5% 的次氯酸鈉溶液，請使用 60 毫升。用湯匙攪拌以均勻混
合水和漂白粉。1 分鐘後，倒掉儲水箱的水。儲水箱重新注滿到
最大容量後，檢查水是否仍有氯氣味。如果仍然殘留氯氣味，同
樣將儲水箱第二次注滿的水倒掉。

淨水器現已就緒，可供使用。

環境保護

 - 本淨水器使用壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將
該產品放置於政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。

 - 依正常家庭廢棄物規定丟棄舊濾芯。

1
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保證書與服務 

若您需要相關服務或資訊，或是有任何問題，請瀏覽飛利浦網站，
網址為 www.philips.com，或聯絡當地的飛利浦客戶服務中心 (電話
號碼可參閱全球保證書)。若您當地沒有客戶服務中心，請洽詢當地
的飛利浦經銷商。

保固限制
1 淨水器的保固不包含下列相關零件：容易磨損與破損的零件、本

質上可視為耗材的零件。
2 濾芯為耗材，因此不包含在兩年的全球保固範圍內，但適用於製

造瑕疵相關的 90 天保固。
3 本保固不包含淨水器隨附的配件 (軟管子、夾鉗、轉接環、密封

環等)。
4 飛利浦或其授權服務人員有權保留依據保固範圍而更換的所有故

障零件。
5 飛利浦授權之服務中心針對淨水器相關的服務需求所產生的重新

安裝、回收、遞送等費用，都將由客戶承擔。
6 保固/保證政策僅適用於未經竄改或僅由授權的飛利浦服務中心

所提供修理/修正的產品。
7 不當使用、保養或摔落本淨水器造成的損害不在保固範圍內。
8 如果將淨水器用於商業用途，則保固將失效。

技術規格

UltraPure Protect 功能

注意： 請參閱圖 1 的濾芯剖面圖 (P)。
 - 本飛利浦淨水器的濾芯為 WP3970 型，內含 (1) 前層濾芯，(2) 

顆粒狀活性碳 (GAC)，(3) 超密過濾膜 (UF) 和 (4) 濾芯止塞。
 - 前層濾芯可濾除大型粒子，如砂粒。
 - GAC 活性碳一般可濾除許多溶解的有害化學物質，如氯、揮發

性的有機化合物 (VOC)、加氯消毒產生的副產品 (CBP)、殺蟲劑
及藥物殘留，因此可改善水質、味道、顏色和異味。

 - 超密過濾膜 (UF) 的功能就像佈滿超小氣孔的篩網 (大小約 10-15 
奈米)，能去除所有微粒和大型微生物。本淨水器榮獲美國水質
協會 (WQA) 頒發的三項金標章證書，表示本產品所提供的飲用
水，通過依據 USEPA 微生物指南的生物安全測試。明確地說，
本淨水器能有效去除至少 99.9999% 的細菌、99.99% 的病毒和 
99.9% 的囊胞。

 - 濾芯具有內建機制，可計算濾芯淨化的水量，稱為 Ultra Pure 
Protect 保護鎖。本機制會在淨化 2000 公升的水之後關閉濾
芯，以確保淨化水飲用安全並且保持高品質。當本機制關閉濾芯
時，便是該更換濾芯的時候。請參閱「更換濾芯」單元。

 - 本淨水器經測試資料認證支持，符合 NSF/ANSI 42 的微粒濾除 
(等級 I) 和氯氣去除、NSF/ANSI 53 的濁度去除及 USEPA 微生
物指南的細菌、病毒和囊胞去除規範。

 - 本淨水器經 Falcão Bauer 測試，亦符合巴西標準 ABNT-NBR 
14908 (2004 年)。
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產品名稱與機型編號 淨水器 WP3870

類型 壁掛式、非插電式，含供水用的永久接管

主要過濾零件 聚醚多元醇超密過濾膜和顆粒狀活性碳

經證實可去除微生物* 通過依據 USEPA 微生物指南的測試，可去除細
菌、病毒和囊胞，並且榮獲美國水質協會 (WQA) 
頒發的三項金標章證書。

濾芯的額定容量 2000 公升，或以每日 10 公升的濾水量使用約 6 個
月。實際壽命因輸水品質和輸水壓力而異。

替換濾芯類型 WP3970

淨化流速 0.4 公升/分鐘 (最高)

儲水箱水龍頭的給水流速 2.5 公升/分鐘 (最高)

最小輸水壓力 0.2 巴，20 kPa，2 公尺水柱

最大輸水壓力 4.0 巴，400 kPa，40 公尺水柱

最低輸水溫度 5°C

最高輸水溫度 40°C

產品尺寸 (寬x深x高) 和重量 295 x 195 x 330 公釐，約 2.2 公斤

包裝尺寸 (寬x深x高) 和重量 355 x 245 x 445 公釐，約 3.0 公斤

產地 巴西

*經證實可去除微生物
本淨水器通過依據 NSF/ANSI 42、NSF/ANSI 53 和 USEPA 微生
物指南之以下物質減量測試。本淨水器符合 NSF/ANSI 42、53 和 
USEPA 微生物指南規範，可降低水中標示物質濃度，使其低於或等
於容許限制後再排出系統。本測試在標準實驗室條件下進行，實際
結果可能因環境條件而異。

去除 去除功效 (記錄) 去除功效 (%)

細菌 6 99.9999

病毒 4 99.99

囊胞 3 99.9
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表中所顯示的統計數字尚未經巴西 Inmetro 產品認證程序評估。符
合 WQA 認證的三項金標章標準。

物質 最大許可濃度 
(mg/L)

平均流入 
(mg/L)

平均流出 
(mg/L)

最小減量百分
比 (%)

平均減量百分
比 (%)

濁度 0.1 10.0 0.1 98.9 99.01

微粒等級 I 989 47701 529 97.9 98.9

囊胞 2 255125 2 99.99 99.99

氯 >50% 縮減 1.89 0.02 98.9 98.9

微生物 流入 流出 記錄減量 最小記錄減量

細菌 6.2*107 <1 >7.62 >5.94

囊胞 255125 2 99.99 99.99

病毒 1.0*107 <3.4 6.46 >3.79

故障排除

本單元概述使用本淨水器最常遇到的問題。詳情請參閱相關單元之
說明。如果問題無法解決，請與您所在國家的飛利浦消費者服務中
心聯繫。 

問題 原因 解決方法

淨水器滲漏。 其中一個接口未正確
接合。

找出滲漏的接口。關閉主要水閥。鬆開滲漏的接
口，並以正確的方式重新旋緊接口。再次檢查，
如有必要，重複「安裝」和「使用前準備」中的
所有步驟。

軟管不夠長，無
法接到安裝點。

請向飛利浦授權之服務中心或經銷商購買更長的
軟管。請勿連接兩條以上的軟管，否則可能導致
滲漏。

淨化水沒有流
出。

主要水閥關閉。 打開主要水閥。

濾芯使用壽命結束。 濾芯使用壽命結束時，會啟動 Ultra Pure Protect 
保護鎖。為維護您的飲用水安全，水流會立即停
止。請向飛利浦授權之服務中心或經銷商購買新
濾芯。

儲水箱水龍頭漏
水。

水龍頭中的閥門遭到未
淨化自來水中的小型微
粒或清潔抹布的纖維
阻塞。

打開儲水箱水龍頭並排空儲水箱以沖洗髒污。

減壓按鈕滲漏。 減壓按鈕遭到未淨化過
自來水中的小型微粒或
清潔抹布的纖維阻塞。

按下減壓按鈕沖洗髒污。貯存自濾芯固定座護蓋
流出的水。
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常見問題集

本單元列出本淨水器的常見問題。如仍有疑問，請與您所在國家/地
區的客戶服務中心聯繫。

問題 解答

我可以用飛利浦淨水
器淨化井水或地下水
嗎？

否。本淨水器是針對事先經過處理、適於飲用的水源所設計的，不適
合用於淨化湖水、河水或其他未經處理的水。

我可以將淨化後的水
放入冰箱冷藏嗎？

是的。為了避免淨化過的純水受到污染，請將水貯存在有密封蓋的乾
淨容器裡。如果將水置於密封容器並放入冰箱冷藏，則淨化過的水可
貯存長達 24 小時。

飛利浦淨水器可以改
變水的味道嗎？

水的味道取決於水中的物質為何。淨水器能去除許多溶解物質，例如
水中的微粒和氯氣，因而改善水的味道、氣味和清澈度。

那裡可以買到 
WP3970 型的替換濾
芯？

您可以向飛利浦授權之服務中心或經銷商購買替換濾芯。如需有關您
所在城市之授權經銷商的進一步資訊，請與您所在國家的客戶服務中
心聯繫。
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产品简介
感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的
支持，请注册您的产品，网址为 www.philips.com/welcome。
这是您的明智之选。飞利浦 Ultra Pure 净水器是一款先进的顶级性
能净水器，它可以有效去除水中的病毒、细菌和包囊。它还可以通
过消除氯及其他杂质，改善饮用水和食用水的味道。飞利浦，您的
纯净水保证。

一般说明 (图 1)
A 纯净水储水箱
B 水箱盖
C 水箱盖锁杠
D 水箱龙头 
E 墙面固定器
F 滤芯固定架释放杆
g 软管
h 螺母
i 解压按钮
J 滤芯固定架护盖
K 滤芯固定架
l 过滤网
M 供水接头

n 转接环 
O 护盖
P 滤芯横截面

1 预过滤网
2 颗粒状活性碳 (GAC)
3 超微过滤 (UF) 薄膜 
4 滤芯阻滤器

注意事项
使用净水器之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以供日后参
考。本用户手册包含有关卫生保健/清洁和过滤网替换的重要信息。
任何时候都要随时可供查阅。 

卫生意识
飞利浦净水器为您提供干净、安全和好喝的饮用水，值得信赖。为
了优化净水器的性能，使用卫生是重中之重。如果清洁产品方法不
当，则滋生的微生物会重新污染净化水，并可能导致饮用这些水的
人生病。
 - 建立良好的卫生意识，在您清洁或触摸与净化水接触的表面，尤

其是储水箱的内表面、储水箱和墙面固定器之间的接口，以及储
水箱龙头时，确保卫生。

 - 不要使用抹布或海绵来清洁或擦干储水箱内部，因其可能含有细
菌。要以卫生的方式清洁储水箱，请按照“清洁和保养”一章中
的清洁说明执行操作

 - 请务必使用干净、已消毒的抹布和清洁设备来清洁储水箱和墙面
固定器之间的接口以及水箱龙头。

 - 请务必通过蒸煮方式或消毒剂对抹布和清洁设备进行消毒。建议
您将抹布或海绵在以 10 毫升家用漂白剂（5% 的次氯酸钠）对 
1 升水兑制而成的溶液中浸泡 1 分钟。
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 - 请务必使用清洁剂或消毒剂清洁经常用手触摸的表面。有关详
情，请参阅“清洁和保养”一章。

 - 在使用过抹布、海绵或其它清洁设备后，请务必洗净双手。

警告
 - 本净水器不适合由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关

经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对
他们使用本净水器进行监督或指导。

 - 应照看好儿童，确保他们不会玩耍净水器。
 - 本净水器只能用来净化由当地自来水公司输送到您家的自来水，

因为这水已经过预先处理，符合饮用水标准。
 - 本净水器仅限于家用。

注意
 - 确保按照本用户手册中的说明正确安装净水器。
 - 确保墙面固定器安装在稳固和水平的表面。
 - 确保按照国家及地方的相关法规来安装本净水器。
 - 不要在有阳光直射或炎热的地方安装净水器，例如靠近火炉或放

在电磁炉上面。
 - 务必使用原装飞利浦替换滤芯 (WP3970)。
 - 按照本使用说明书中的指引更换过滤网芯。
 - 如果尚未安装滤芯固定架，请勿打开主水阀。
 - 如果 2 天以上没有使用净水器，请先倒空储水箱。
 - 请勿将净水器连接到电水龙头。
 - 请勿将净水器连接到热水出水口。
 - 请勿将普通硬管或软管连接到储水箱的水龙头来改变净化水的

流向。
 - 请勿在净水器上放置任何物品。
 - 请勿将任何东西悬挂在净水器的水管上。
 - 请勿使用除“清洁和保养”一章中提及的化学药品以外的任何其

他药品来清洁储水箱的内表面。
 - 请勿在洗碗机中清洁任何塑料部件，也不要使用开水清洁它们。
 - 不要随意改动净水器。
 - 使净水器远离热源，以免变形或破裂。
 - 本净水器不能将水软化。
 - 请勿在温度低于 0°C 的地方安装净水器。
 - 请勿使用任何类型的清洁剂或热水清洁过滤网，否则会损坏滤

网。

初次使用

仅可将此净水器连接到装墙的厨房用冷水龙头或次要出水口。请勿
将此净水器连接到装在水槽上的水龙头。

确保您想要安装净水器的地方的墙里没有埋有电线或水管。

确保净水器下面没有电源插座。 

安装

 1  在安装净水器之前，请先关好主水阀。

 2  确定您要将净水器装到墙的位置。这取决于出水口的位置和可用
水管的长度。

简体中文48



 3  从包装盒中取出钻孔模板，使用它来在墙上要钻孔的点上标注。
 - 确保上面两个孔水平。
 - 厨房工作台面与墙架下方安装孔之间的建议距离为 35 厘米。要

想能够为高脚瓶装水，例如 1.5 升或 2 升软饮料或矿泉水瓶，
应将下方的孔钻在 50 厘米处为宜。在将净水器装在厨房柜橱或
搁架下时，也要确保至少在墙架上面两个安装孔上方留出 15 厘
米的开阔空间。

 4  使用 6 毫米钻机钻孔并将固定梢插到孔中。
 - 固定梢和螺钉随净水器附带

注意： 如果是木墙，请跳过此步骤。 

注意： 如果墙壁中空，请使用制殊的中空墙固定梢（未随附）。

 5  如果出水口带 1/2 英寸螺纹，请先将供水接头拧到出水口。然后
套上转接环，最后将原来的厨房水龙头拧到转接环上。将铁氟龙
防水胶带缠到所有带螺纹的部件上，以防漏水。 

注意： 如果出水口是次要出水口，请将护盖拧到转接环的开口端。 

 6  如果出水口带 3/4 英寸螺纹，请先将转接环拧到出水口。然后套
上供水接头，最后将原来的厨房水龙头拧到供水接头上。将铁氟
龙防水胶带缠到所有带螺纹的部件上，以防漏水。

注意： 如果出水口是次要出水口，请将护盖拧到供水接头的开口
端。 

 7  从包装中抬出净水器，放在平坦的表面。然后拉动锁杠解锁水箱
盖 (1)，将其从储水箱取出 (2)。现在您可以从墙架上取下储水
箱。

 8  清洁储水箱外部及其箱盖（见“清洁和保养”一章）。

 9  将搬运锁摆到左侧并将其按到墙架内。

6mm

1/2

“

3/4

“

1
2
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 10  根据您要连接出水口的位置，将位于墙架背面的弯管接头转到左
侧或右侧，然后将软管按到其沟槽中。 

 11  用螺钉将墙架装到墙上。确保软管仍然正确放置。
 - 固定梢和螺钉随净水器附带。 

 12  从供水接头拧下螺母，然后将其滑到软管上。

 13  将软管一端按到供水接头上，然后固定螺母。

使用准备
由于墙架装到墙上，因此在首次使用净水器前，务必先执行以下步
骤准备净水器。

 1  从滤芯固定架上拧下护盖。从包装中取出过滤网并将其装到滤芯
固定架护盖中。将带护盖的过滤网放到滤芯固定架中并将护盖拧
到滤芯固定架上。
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 2  向前拉滤芯固定架释放杆 (1)，将其提起 (2)。

 3  将带过滤网的滤芯固定架放到墙架上。

 4  按下滤芯固定架释放杆将滤芯固定架锁入到位（可听到“咔哒”
一声）。

 5  将储水箱放到墙架上 (1)。将箱盖放在储水箱上面 (2)。要锁定箱
盖，请向墙推锁杠杆 (3)。确保水箱龙头处于闭合位置（完全转
到左边或右边）。

 6  打开主水阀。观察净水器 5 分钟，检查各接口之间是否漏水。

 7  如果发生漏水，请找到漏水的接口。关闭主水阀。松开漏水的接
口，然后以正确方式重新将其紧固。重新打开主水阀。再次检
查。如有必要，请重复“安装”和“使用准备”中的所有步骤。

 8  储水箱现在将自动注入净化水到其最大水量（约 4 升）。内部
具有防止储水箱溢出的装置。

 9  当储水箱第一次注入到其最大水量后，取下水箱盖并加入 30 毫
升的家用漂白剂（5% 的次氯酸钠）。如果您的家用漂白剂只含
有 2.5% 的次氯酸钠，则应使用 60 毫升。使用汤匙将漂白剂与
自来水彻底混合。这样可以对储水箱的内部进行消毒处理。1 分
钟后，放完并倒掉储水箱中的水。当储水箱再次注入到其最大水
量后，检查水是否仍然有氯味。如果还有，第二箱水也要倒掉。

现在可以开始使用净水器了。

储水箱只能用于装净化水。请勿将冰块或其他原料放入储水箱中。

1

2

1

2

3
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使用净水器

如果您超过 2 天没有使用过净水器，请将储水箱中的水全部放掉。
如有必要，请清洁储水箱。请参阅“清洁和保养”一章。

注意： 使主水阀始终打开。这可确保纯净水储水箱自动重新注水。
储水箱注水的速度取决于过滤网的状态和进水的质量和水压。

放水

 1  在水箱龙头下放玻璃杯来接净化水。 

注意： 除了玻璃杯，您也可以使用广口瓶或用过的洁净矿泉水瓶软
饮料瓶来接水。
 - 要增加水流量，请将水龙头控制杆转到前面。
 - 要减少水流量，请将水龙头控制杆转到左侧或右侧。

清洁和保养

注意： 切勿使用钢丝绒、除垢剂、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例
如稀释剂、酒精、汽油或丙酮）来清洁净水器。这些物质可能会致
使净水器的机身材料破裂、变色或变形。请勿用洗碗机清洗净水器
的任何部件。

不要使用抹布或海绵来清洁或擦干盛水箱内部，因其可能含有细
菌。要以卫生的方式清洁盛水箱，请按照以下清洁方法进行操作。
在清洁时，您可以在不关闭主水阀的情况下取下储水箱。由于单向
式阀门可以阻止水流出，因此不会发生漏水。 
我们建议您从净水器取下储水箱之前先排完水箱中的水。这样处理
储水箱将更加容易。 

清洁净水器的外表面
 - 用湿布和少许清洁液清洁净水器外面。
 - 如有必要，您也可以卸下储水箱前面板。要释放前面板，请向下

推储水箱上的固定钮 (1)，然后从储水箱滑动面板 (2)。用柔软的
海棉和少许清洁液清洁前面板的反面和储水箱的外面。

只能使用正确消毒的海棉或清洁布清洁水箱龙头和储水箱与墙架之
间的接口。请参阅“注意事项”一章中的“卫生意识”。

彻底清洁储水箱
飞利浦建议您定期彻底清洁储水箱内部（每月一次）。要又卫生又
容易地清洁储水箱，请按照下面的说明执行操作。
 - 确保储水箱中注入了达到其最大水量的水。取下水箱盖并加入 

30 毫升含 5% 次氯酸钠的家用漂白剂或 60 毫升含 2.5% 次氯酸
钠的飘白剂。

 - 使用汤匙将漂白剂与自来水彻底混合。这样可以对储水箱的内部
进行消毒处理。

 - 1 分钟后，放完并倒掉储水箱中的水。 
 - 当储水箱再次注入到其最大水量后，检查水是否仍然有氯味。 
 - 如果还有，第二箱水也要倒掉。

滤芯固定架
滤芯固定架不需要定期清洁。只有在更换过滤网才需要清洁（
见“更换过滤网”一章）。 

2 1
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注意： 过滤网本身不需要进行清洁。 

更换过滤网

如果尚未安装滤芯固定架，请勿打开主水阀。

注意： 在过滤网净化 2000 升水之后，超纯水保护锁将被激活。该
锁会切断水流通过过滤网，并因此不能给储水箱重新注水。当发生
这种情况时，即表明是时候更换过滤网了。

注意： 如果在使用 6 个月后超纯水保护锁仍未激活，飞利浦建议您
无论如何都应该更换过滤网。这样可以避免由于过滤网中的活性炭
效用降低而导致净化水味道变差。虽然净化水仍然是纯净的，但是
味道变差始终会影响纯净水的效果。如果水中有许多杂质，则可能
是超纯水保护锁在净化 2000 升水之前就已激活。

注意： 在更换过滤网之前，请先用干净的容器接几升水，这是因为
在更换过程中，主水阀会关闭。您需要这些水来清洁滤芯固定架。

 1  在更换过滤网之前，请先关好主水阀。

 2  打开水箱龙头，将储水箱中的水完全放出。

 3   拉出锁杠 (1)，提起箱盖 (2) 并从墙架取下储水箱。

 4  在出水口下放一个杯子来接解压滤芯固定架和按下解压按钮时流
出来的水。按住解压按钮，直到出水口不再有水或气冒出。

 5  要打开滤芯固定架释放杆，请用一只手按住解压按钮 (1)，另一
只手朝向自己拉释放杆的正面 (2)。 

 6  现在您可以提起滤芯固定架释放杆。

1
2
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 7  从墙架取下滤芯固定架。

 8  从滤芯固定架拧下护盖。

 9  从护盖拉下过滤网。 

 10  如有必要，请用您之前接好的水清洁滤芯固定架。 

在您给滤芯固定架装好过滤网并将储水箱放回墙架之前，请不要打
开主水阀。

 11  给护盖装上新的过滤网，并将护盖与过滤网一起放到滤芯固定架
中。将护盖一起拧回到滤芯固定架上。

注意： 务必使用飞利浦原装备用过滤网（型号 WP3970）更换过滤
网。 

 12  如果滤芯固定架释放杆不是竖直放置，请向前拉释放杆 (1) 并将
其提起 (2)。 

1

2
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 13  将带过滤网的滤芯固定架放到墙架上。

 14  按下滤芯固定架释放杆将滤芯固定架锁入到位（可听到“咔哒”
一声）。

 15  将储水箱放到墙架上。将箱盖放在储水箱上面。确保水箱龙头处
于闭合位置。

 16  打开主水阀。观察净水器 5 分钟，检查各接口之间是否漏水。

 17  如果发生漏水，请重复本章中前面所述的所有步骤。

 18  储水箱现在将自动注入净化水到其最大水量（约 4 升）。内部
具有防止储水箱溢出的装置。

 19  当储水箱第一次注入到其最大水量后，取下水箱盖并加入 30 毫
升的家用漂白剂（5% 的次氯酸钠）。如果您的家用漂白剂只含
有 2.5% 的次氯酸钠，则应使用 60 毫升。使用汤匙将漂白剂与
自来水彻底混合。这样可以对储水箱的内部进行消毒处理。1 分
钟后，放完并倒掉储水箱中的水。当储水箱再次注入到其最大水
量后，检查水是否仍然有氯味。如果还有，第二箱水也要倒掉。

现在可以开始使用净水器了。

环境

 - 弃置净水器时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其
交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。

 - 按正常的生活垃圾丢弃用过的过滤网。

1

2

3

简体中文 55



保修和服务 
如果您需要服务或信息，或者有任何疑问，请访问飞利浦网
站：www.philips.com。您也可与以所在国家/地区的飞利浦顾客服
务中心联系（可从全球保修卡中找到其电话号码）。如果您的所在
地没有飞利浦客户服务中心，可与当地的飞利浦经销商联系。

保修限制
1 保修不含因损耗而导致的净水器部件故障，该等部件应被视为自

然消耗品。
2 过滤网是一种消耗品，因此不涵盖在两年期世界保修范围之内。

但默认适用有关制造的 90 天保修。
3 该保修不含净水器随附的附件（软管、夹板、适配器、密封装置

等等）。
4 飞利浦或其授权的维修人员保留在保修期内更换所有有缺陷的部

件的权利。
5 任何因向飞利浦授权服务中心或经销商提出的针对净水器重新安

装、回收和运送等服务要求所产生的费用，由消费者自付。
6 只有产品未经擅自改动并仅由授权的飞利浦服务中心提供维

修/修正，保修/保证政策才有效。
7 如果净水器使用和/或保养不当，或者因摔落而损坏，则保修将

会失效。
8 如果将净水器用于商业目的，则保修将会失效。

技术数据

超纯水保护功能

注意： 请参阅图 1 了解过滤网的横截面图 (P)。
 - 此飞利浦净水器使用滤芯型号 WP3970，其中包含 (1) 预过滤

网、(2) 颗粒状活性碳 (GAC)、(3) 超微过滤 (UF) 薄膜以及 (4) 
过滤网阻滤器。

 - 预过滤网可滤掉大块颗粒，例如沙子。
 - 颗位状活性碳是为大家所熟知的除臭剂，它可以去除多种难以降

解的化学药品（例如氯）、挥发性有机化合物 (VOC)、氯化副
产品（CBP）、杀虫剂和药物残留，并因此改善水的质量、味
道、颜色和气味。

 - 超微过滤薄膜就像带极小筛眼的细筛一样（约 10-15 纳米），
能够消除所有体形稍大的颗粒和微生物。美国水质协会 (WQA) 
颁发的三重金玺 (triple gold seal) 证书意味着这款净水器能够为
您提供在微生物学上安全的饮用水，这是依据美国环保署微生
物基准 (USEPA Microbiological Guide) 规定的。更具体一点来
说，该净水器能够有效地去除至少 99.9999% 的细菌、99.99% 
的病毒和 99.9% 的包囊。

 - 滤芯具有用于计算过滤网净化水量的综合机制，即超纯水保护
锁。为了保证净化过的饮用水始终安全并保留其高品质，此机制
将在净化 2000 升水后切断过滤网。当该机制切断过滤网时，即
表示是时候更换过滤网了。请参阅“更换过滤网”一章。

 - 此净水器符合针对除颗粒（一类）和除氯的 NSF/ANSI 42、针
对除浑浊的 NSF/ANSI 53 和针对除细菌、病毒和包囊的美国环
保署微生物基准 (USEPA Microbiological Guide)，有测试数据
为证。

 - 经 Falcão Bauer 测试，此净水器也符合巴西标准 ABNT-NBR 
14908 (2004)。
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产品名称和型号 净水器 WP3870

类别 壁挂、不带电、始终接通水源

主要过滤组件 聚醚砜超微过滤薄膜和颗粒状活性碳

经得住考验的微生物过滤能力* 根据美国环保署微生物基准 (USEPA 
Microbiological Guide) 测试，可除细菌、病毒和
包囊。获颁美国水质协会 (WQA) 三重金玺 (triple 
gold seal) 证书。

过滤网额定处理能力 2000 升，或大约 6 个月，以日均消耗 10 升水计。
实际寿命取决于输入水质和输入水压。

备用滤网型号 WP3970

净化流率 0.4 升/分钟（最大）

水箱龙头的出水流率 2.5 升/分钟（最大）

最小进水水压 0.2 巴、20 千帕、2 米水柱

最大进水水压 4.0 巴、400 千帕、40 米水柱

最低进水温度 5°C

最高进水温度 40°C

产品尺寸（宽 x 厚 x 高）和重量 295 x 195 x 330 毫米，约 2.2 千克

包装尺寸（宽 x 厚 x 高）和重量 355 x 245 x 445 毫米，约 3.0 千克

原产地 巴西

*经得住考验的微生物过滤能力
这款净水器根据 NSF/ANSI 42、NSF/ANSI 53 和美国环保署微生物
基准 (USEPA Microbiological Guide) 进行了测试，证明下面的物质
大大减少。在进水系统中，所示物质的浓度已经减少到小于或等于
出水系统允许的浓度限制，该限制是由 NSF/ANSI 42、53 和美国环
保署微生物基准 (USEPA Microbiological Guide) 规定的。虽然测试
是在标准实验室条件下完成的，但实际表现可能会有所不同。

过滤对象 过滤效果（对数） 过滤效果 (%)

细菌 6 99.9999

病毒 4 99.99

包囊 3 99.9

简体中文 57



下表中所示的统计数据未经巴西国家计量标准及工业质量组织 
(Inmetro) 的产品认证流程评估。符合美国水质协会 (WQA) 三重金
玺 (Triple Gold Seal) 的要求。

物质 最大允许浓度 
(mg/L)

平均流入 
（mg/L）

平均流出 
（mg/L）

最少减少百分
比 (%)

平均减少百分
比 (%)

浑浊 0.1 10.0 0.1 98.9 99.01

一类颗粒 989 47701 529 97.9 98.9

包囊 2 255125 2 99.99 99.99

氯 减少 >50% 1.89 0.02 98.9 98.9

微生物 流入 流出 对数减少 最小对数减少

细菌 6.2*107 <1 >7.62 >5.94

包囊 255125 2 99.99 99.99

病毒 1.0*107 <3.4 6.46 >3.79

故障种类和处理方法
本章归纳了您在使用净水器时最常遇到的问题。如果这仍不能帮助
您解决问题，请与您所在地的飞利浦客户服务中心联系。 

问题 原因 解决方法

净水器漏水。 有一个接口安装不
当。

找到漏水的接口。关闭主水阀。松开漏水的接
口，然后以正确方式重新将其紧固。再次检查。
如有必要，请重复“安装”和“使用准备”中的
所有步骤。

软管不够长，够
不到安装点。

从授权的飞利浦服务中心或授权经销商处获取更
长的软管。不要互连两节或两节以上软管，否则
会导致漏水。

没有净化水流
出。

主水阀闭合。 打开主水阀。

过滤网达到了其寿命
的终点。

当过滤网达到了其寿命的终点时，超纯水保护锁
将激活。为了确保安全，水流将立即停止。请从
授权的飞利浦服务中心或授权经销商购买新的过
滤网。

水箱龙头漏水。 水龙头内的阀门被非
净化自来水中的小杂
质或清洁布中的纤维
弄脏。

打开水箱龙头并放掉水箱中的水，以便冲掉污
物。
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问题 原因 解决方法

解压按钮漏水。 解压阀被非净化自来
水中的小杂质或清洁
布中的纤维弄脏。

按解压按钮冲掉污物。接住滤芯固定架护盖流出
来的水。

常见问题

本章列出了关于本净水器最常见的问题。如果您无法找到您的问题
的答案，请联系您所在国家/地区的客户服务中心。

问题 回答

我可以使用飞利浦净水器净
化井水或钻孔水吗？

不可以。本净水器设计用于净化来自本地水源的预处理饮用
水。它不得用于净化湖水、河水或任何其他类型未处理的水。

我可以在电冰箱中存放净化
水吗？

可以。为了防止净化后的水再被污染，请选用带有密封盖的干
净容器。如果正确冷藏在密封的容器中，净化后的水可以储存
长达 24 小时。

此飞利浦净水器会改变水的
味道吗？

水的味道取决于水所包含的物质。本净水器会去掉杂质微粒、
氯等许多溶于水中的物质，因此能改善水的味道、气味和清澈
度。

我在哪可以购买型号为 
WP3970 的备用滤网？

您可以从授权的飞利浦服务中心或授权的飞利浦经销商处购
买。有关在哪可找到您所在城市的授权经销商的更多信息，请
联系您所在国家/地区的客户服务中心。
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