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្របសិនេបើ្របភពទឹករបស់អ្នកមិនស្អាត 
ជាការ្របេសើរអ្នក្រតូវេ្របើ្របាស់្រកណាត់េ្រចោះេដើម្បី
្រតងយកកករ និងកេម្ទចកំទី 
 
ការេ្របើ្រកណាត់ និងជួយកាត់បន្ថយេពលេវលា
សំអាតេផើងយ៉ាងមាន្របសិទ្ធភាព ។  
ជាការល្អអ្នកគួរេ្របើ្របាស់ទឹកស្អាត ្របសិនេបើមាន។ 

ទឹកេភ្លៀង ទឹកទុយេយោរ ទឹកអណ្ដូង ទឹកទេន្ល ទឹកបឹង

្របភពទឹកែដលល្អ េ្របើ្រកណាត់

!

ការេ្របើ្របាស់

ជាការល្អសូមរក្សាធុងចេ្រមោះទឹករបស់ 
អ្នកេនៅក្នុងម្លប់ កែន្លង្រតជាក់។ វាជួយ 
រក្សាការេ្របើ្របាស់ឲ្យបានយូរអែង្វង។  
 
ការដាក់ធុងទឹកចេ្រមោះេនៅេ្រកោមពន្លឺៃថ្ង 
េដោយផ្ទាល់យូរេពក ែដលជាអាចបណ្ដាលឲ្យមានែស្ល 
ឬផ្សិតដុះ្រគប់េពល ។

ការទុកដាក់

កែន្លងស្អាត 
ទុកេ្រកោមម្លប់

កែន្លងកខ្វក់ 
កំុដាក់េ្រកោមពន្លឺថ្

េនៅេពលែដលេផើងចេ្រមោះ ចាប់េផើ្តម្រសក់ទឹកយឺត  
ឬកខ្វក់ សូមេធ្វើការសម្អាតេដោយេ្របើ្រចាសជ័រែដលភា្ជប់
ជាមួយេដើម្បីសម្អាត ។ ហាមេ្របើសាបូ៊ ។  
 
្របសិនេបើ្របភពទឹករបស់អ្នក ល្អក់ ឬមានកករ អ្នក
អាចលាងសម្អាត ១ សប្តាហ៍ម្តង ។ ្របសិនេបើ ្របភព
ទឹករបស់អ្នកថ្លាល្អ អ្នកអាចលាងសម្អាត ១ែខម្តង។  
 
្របសិនធុងស្តុកទឹក ឬែផ្នកេផ្សងៗ មិនស្អាត ឬកខ្វក់ 
សូមដុសលាងជាមួយទឹកសាបូ៊ រួចលាងជ្រមះជាមួយ
ទឹកស្អាត េហើយទុកឲ្យស្ងួត ។

ការលាងសម្អាត

េ្របើ្រចាស 
លាងម្តង១សប្តាហ៍

ភាគេ្រចើន ទឹកមានេមេរោគ គឺបណ្ដាលមកពីកង្វះអនាម័យ ។ 
 
សូមលាងសម្អាតៃដ ជាមួយសាបូ៊ឲ្យបានញឹកញាប់ មុនេពល
េ្របើ្របាស់ ឬលាងសម្អាតចេ្រមោះទឹក ៕

អនាម័យ

មុនេពលេ្របើ ឬសម្អាត 
សូមលាងសម្អាតៃដឲ្យបានញឹកញាប់

For further assistance, visit tunsaiwater.com

រេបៀបេ្របើ្របាស់ចេ្រមោះទឹក
ទាំងអស់េនះ គឺជារេបៀបេ្របើ្របាស់ 

មួយចំនួនែដលអ្នកអាចអនុវត្ត េដើម្ីបឲ្យ 
េផើងចេ្រមោះទឹកដំេណើរការបានល្អ ៕

ហាមេ្របើ្រកណាត់ 
ឬេ្របើសាបូ៊

ENGLISH BELOW



HOW TO USE
Here are some of ways 

you could make the most 
out of your ceramic pot f ilter.

If your water source is not clear, 
it is best to pour water into the 
ceramic pot through a cloth to  
f ilter out large pieces of dirt  
and debris. 
 
This will effectively reduce  
the number of times the f ilter 
needs to be cleaned. It is best 
to use clear water when possible.

Rainwater Piped Well River Lake

Best Water Source Use A Cloth

!

USAGE

It is best to keep your f ilter 
in a shaded and cool environment. 
It will signif icantly maximize 
its life-span. 
 
Storing the f ilter under direct 
sunlight for prolong period of time 
can cause algae or mold to grow 
over time.

STORAGE

Clean Area
Shaded From Sun

Filthy Area
Exposed To Sun

When the ceramic pot becomes 
dirty or starts to flow slowly, clean 
it with the enclosed plastic brush 
using clean water. Do not use 
soap. 
 
If your water source is cloudy or 
muddy you will likely need to clean 
the pot once per week. If your 
water source is clear, once per 
month will likely be enough. 
 
When the plastic components 
become dirty, clean them with 
clean soapy water and let it dry.

CLEANING

Use Brush
Once A Week

No Cloth
or Soap

Most water contamination is due to 
poor hygiene. 
 
Always wash your hands with soap 
before using or cleaning your f ilter!

HYGIENE

Before Using or Cleaning
Always Clean Your Hands

For further assistance, visit tunsaiwater.com


