Form No. 3438-457 Rev A

เครองตดหญาสนาม Heavy-Duty
Recycler®/พรอมถงดานหลง ขนาด
53 ซม.
หมายเลขรน 22291—หมายเลขซเรยล 402100000 และขนไป

ลงทะเบยนท www.Toro.com.
คำแนะนำเดม (TH)

*3438-457*

ผลตภณฑนไดมาตรฐานตามคำสงยโรปทงหมดทเกยวของ หากตองการรายละเอยดเพมเตม โปรดดเอกสารรบรองมาตรฐาน
(DOC) เฉพาะของผลตภณฑแยกตางหาก

ขอมลเบองตน

เครองตดหญาแบบเดนตามทใชใบมดโรตารนออกแบบมาเพอเจาของบานทพกอาศยหรอผใหบรการตดหญามออาชพ
เหมาะสำหรบใชตดหญาบนสนามทมการดแลรกษาเปนอยางดในทพกอาศยหรอพนทเชงพาณชย
และไมไดออกแบบมาสำหรบการตดพมไมหนาหรอใชในการเกษตร
กรณาอานเอกสารนอยางละเอยดเพอศกษาวธควบคมและบำรงรกษาผลตภณฑอยางเหมาะสม
และเพอหลกเลยงการบาดเจบและความเสยหายตอผลตภณฑ คณมหนาทใชงานผลตภณฑอยางถกตองและปลอดภย
คณสามารถตดตอ Toro ไดโดยตรงท www.Toro.com เพอขอขอมลผลตภณฑและอปกรณเสรม
ขอความชวยเหลอเพอคนหาตวแทนจำหนาย หรอลงทะเบยนผลตภณฑ
หากคณตองการซอมบำรง อะไหลแทของ Toro หรอขอมลเพมเตม
โปรดตดตอตวแทนบรการทไดรบอนญาตหรอฝายบรการลกคาของ Toro
และเตรยมหมายเลขรนและหมายเลขซเรยลของผลตภณฑไวใหพรอม รป 1
หาตำแหนงของหมายเลขรนและหมายเลขซเรยลบนผลตภณฑ จดบนทกหมายเลขในชองวางทกำหนดให

สำคญ: นอกจากน คณสามารถใชสมารทโฟนหรอแทบเลตสแกนรหส QR

บนสตกเกอรหมายเลขซเรยลเพอเขาถงขอมลการรบประกน อะไหล และขอมลผลตภณฑอน ๆ ได
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รป 1
1. ปายรนและหมายเลขซเรยล

หมายเลขรน
หมายเลขซเรยล

คมอฉบบนใหขอมลเกยวกบอนตรายทอาจเกดขน และระบขอความความปลอดภยทแสดงดวยสญลกษณเตอนอนตราย (รป 2)
ซงบงบอกอนตรายทอาจสงผลใหเกดการบาดเจบรายแรงหรอเสยชวตหากคณไมปฏบตตามขอควรระวงทแนะนำ
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รป 2
สญลกษณเตอนอนตราย

คมอฉบบนใชคำ 2 คำในการเนนขอมล สำคญ เพอใหคณใสใจศกษาขอมลพเศษเกยวกบกลไกและ หมายเหต
เพอเนนขอมลทวไปทควรใหความสนใจเปนพเศษ
แรงบดขนตนหรอแรงบดสทธ:แรงบดขนตนหรอแรงบดสทธของเครองยนตนไดรบการประเมนในหองปฏบต
การทดลองโดยผผลตเครองยนตตามมาตรฐาน J1940 หรอ J2723 ของสมาคมวศวกรรมยานยนต (SAE)
เนองจากออกแบบและปรบแตงใหสอดคลองกบขอกำหนดดานความปลอดภย การปลอยไอเสย และการทำงาน แรงบดจรงของเค
รองยนตในเครองตดหญารนนจงนอยกวาอยางมนยสำคญ โปรดดขอมลของผผลตเครองยนตทใหมาพรอมกบอปกรณ
© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
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ตดตอเราท www.Toro.com.
ตพมพในสหรฐอเมรกา
สงวนสทธทกประการ

อยาแกไข ดดแปลง หรอปดอปกรณนรภยของเครองตดหญา และตรวจสอบการทำงานของอปกรณเปนประจำ อยาพยายามปรบห
รอแกไขตวปรบรอบเครองยนต เพราะอาจจะสงผลใหเครองตดหญาทำงานอยางไมปลอดภยและทำใหเกดการบาดเจบได
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ความปลอดภย

อปกรณนออกแบบตามขอกำหนดของมาตรฐาน EN ISO 5395:2013
การใชงานหรอบำรงรกษาอยางไมถกตองอาจสงผลใหเกดการบาดเจบขนได เพอลดโอกาสทจะเกดการบาดเจบ
ใหปฏบตตามขอกำหนดดานความปลอดภยเหลาน
เพอความปลอดภยและสมรรถนะสงสดในการใชงานอปกรณ และศกษาความรเกยวกบผลตภณฑ คณและผใชงานคนอน
ๆ ควรอานและทำความเขาใจเนอหาในคมอฉบบนกอนจะสตารทเครอง ศกษาสญลกษณเตอนอนตรายใหเขาใจ (รป
2) ทงการเตอน คำเตอน หรออนตราย อานและทำความเขาใจคำแนะนำเนองจากเปนเรองเกยวกบความปลอดภย
การไมปฏบตตามคำแนะนำเหลานอาจสงผลใหบาดเจบตอบคคลหรอเสยชวตได

ความปลอดภยทวไป

อปกรณนอาจทำใหเกดการบาดเจบแกมอและเทา รวมถงเกดอนตรายจากวตถกระเดนได ดงนน
ปฏบตตามคำแนะนำดานความปลอดภยทงหมดอยเสมอเพอหลกเลยงการบาดเจบรายแรง
การใชงานผลตภณฑนนอกเหนอจากวตถประสงคทกำหนดไวอาจเปนอนตรายตอคณและคนรอบขางได

• อาน ทำความเขาใจ และปฏบตตามคำแนะนำและคำเตอนใน คมอผใชฉบบน บนอปกรณและอปกรณตอพวงกอนตดเครอง
• อยานำมอหรอเทาเขาใกลชนสวนเคลอนไหวของอปกรณ หามขวางทอหรอชองเปดใด ๆ โดยเดดขาด
• หากไมไดตดตงแผงกนและอปกรณนรภยอน ๆ ทงหมดบนรถอเนกประสงค หรอแผงกนและอปกรณนรภยทำงานผดปกต
กรณาอยาใชรถ

• กนผทอยรอบขางและเดกใหออกหางจากรถในระยะทปลอดภย หามเดกควบคมอปกรณโดยเดดขาด

อนญาตใหใชงานเฉพาะผทมหนาทรบผดชอบ ผานการฝกฝนและคนเคยกบวธการทำงานมาเปนอยางด
และมสมรรถนะรางกายแขงแรงเพยงพอสำหรบใชงานอปกรณเทานน

• หยดอปกรณ ดบเครองยนต และรอใหอปกรณหยดนง กอนซอมแซมบำรงรกษา เตมนำมน หรอทำความสะอาด
การใชงานหรอบำรงรกษาอยางไมถกตองอาจสงผลใหเกดการบาดเจบขนได เพอลดโอกาสทจะเกดการบาดเจบ
ใหปฏบตตามคำแนะนำดานความปลอดภยและสงเกตสญลกษณเตอนอนตราย ไดแก ขอควรระวง คำเตอน หรออนตราย
ซงเปนคำแนะนำเพอความปลอดภยสวนบคคล การไมปฏบตตามคำแนะนำเหลานอาจสงผลใหบาดเจบหรอเสยชวตได
ดขอมลเกยวกบความปลอดภยเพมเตมไดในคมอฉบบน เมอจำเปน

สตกเกอรความปลอดภยและคำแนะนำ

สำคญ: สตกเกอรคำแนะนำดานความปลอดภยตดอยใกลกบบรเวณทมโอกาสเกดอนตราย
เปลยนสตกเกอรทงหมดทสกหรอหรอชำรด

ตราผผลต
1. ตราสญลกษณบงชวาใบมดเปนชนสวนจากผผลตอปกรณตนแบบ
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decaloemmarkt

decal112-8760

112-8760
1. อนตรายจากวตถกระเดน—กนผทอยรอบขางออกจากอปกรณในระยะทปลอดภย
2. อนตรายจากการถกบาด/ถกตดมอหรอเทา —อยใหหางจากชนสวนเคลอนไหว

decal125-8403

125-8403
เครอง Kawasaki Non-BBC
1. กดชนวนหนงครง

2. ดงมอจบสายสตารท
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decal125-8404

125-8404
1. กดชนวนหนงครง

2. ดงมอจบสายสตารท

decal131-0822

131-0822
1. การขบเคลอนดวยตวเอง— ขอสงเกต: ระบบสงกำลงอาจสกหรอเรวกวาทควรหากสายพานตงเกนไป กอนซอมบำรงหรอบำรงรกษา ใหอานคมอผใช

decal116-7583

116-7583
4. อนตรายจากการถกบาด/ถกตดมอหรอเทา,
ใบมด —อยใหหางจากชนสวนเคลอนไหว
ตดตงแผงกนและฝาครอบทงหมดใหเขาท
2. อนตรายจากวตถกระเดน—กนผทอยรอบขางออกจากอปกรณในระยะทปลอดภย
5. คำเตอน—สวมใสเครองปองกนการไดยน
6. อนตรายจากการถกบาด/ถกตดมอหรอเทา
3. อนตรายจากวตถกระเดน—หากไมไดตดตงฝาปดดานหลงหรอถง
ใบมดตดหญา —อยาใชอปกรณขนหรอลงทางลาดชน
อยาใชงานอปกรณ
แตใหใชอปกรณตามแนวขวางของทางลาดชน
ดบเครองกอนออกจากตำแหนงใชงาน
เกบวตถทอาจจะกระเดนจากใบมด และมองขางหลงขณะถอย

1. คำเตอน—อานคมอผใช อยาใชงาน เวนแตคณไดรบการฝกฝนมาแลว
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การตงคา
ชนสวนหลวม
ใชแผนภมดานลางเพอยนยนวาจดสงชนสวนทงหมดแลว
ขนตอน

1
2
3
4
5

คำอธบาย

จำนวน

มอจบ
สลกเกลยวตดจานหวหกเหลยม (5/16 x 1½
นว)
สลกแคร (5/16 x 1½ นว)
นอตมบา (5/16 นว)

ใช

1
2

ตดตงมอจบ

2
4

ไมตองใชชนสวน

–

ตดตงสายสตารทเครองยนตกบตวนำเชอก

ไมตองใชชนสวน

–

เตมนำมนในหองขอเหวยง

ไมตองใชชนสวน

–

ปรบระบบขบเคลอนดวยตวเอง

ไมตองใชชนสวน

–

ตดตงถงเกบหญา

สำคญ: ถอดแผนพลาสตกทหมเครองยนตและพลาสตกบนอปกรณทงหมดทง
หมายเหต: ดดานซายและขวาของเครองตดหญาจากตำแหนงปกตในการควบคมเครอง

1

การตดตงมอจบ
ชนสวนทตองใชสำหรบขนตอนน:
1

มอจบ

2

สลกเกลยวตดจานหวหกเหลยม (5/16 x 1½ นว)

2

สลกแคร (5/16 x 1½ นว)

4

นอตมบา (5/16 นว)

ขนตอน
1.

ถอดปลอกสายเคเบลออกจากทจบ (รป 3) โดยการถอดสลกแคร 2 ตว และนอต 2 ตวทยดปลอกเขากบสายเคเบล
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รป 3
1. ปลอกสายเคเบล

4. นอตมบา—5/16 นว (2)

2. นอตลอก (2)

5. สลกเกลยวตดจานหวหกเหลยม—5/16 x 1½ นว (2)

g024341

3. สลกแคร—¼ x 1½ นว (2)

หมายเหต: เกบปลอกสาย สลกแคร และนอตลอกไวตดตงบนมอจบในขนตอนตอไป
2.

ตดตงปลายมอจบบนตวถงของเครองตดหญาดวยสลกเกลยวตดจานหกหกเหลยม (5/16 x 1½ นว) 2 ตว และนอตมบา
(5/16 นว) 2 ตว ตามทแสดงใน รป 3

3.

ตงความสงในการตดตามทตองการ โปรดด การปรบความสงในการตด (หนา 17)

4.

เดนสายเคเบลควบคมระหวางชนกบมอจบเพอปองกนสายเคเบลเสยหาย (รป 4)

รป 4
3. สายเคเบล

1. ปลอกสายเคเบล
2. มอจบ

5.

ยนในตำแหนงใชงานเพอดวาความสงของทจบเหมาะและสะดวกสบายหรอไม (รป 5)
8
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รป 5
1. มอจบ
2. โครงยดทจบ
3. ความสงมอจบสงสด

6.

g024166

4. ความสงมอจบปานกลาง
5. ความสงมอจบตำสด

ตดตงมอจบเขากบโครงตามความสงทตองการดวยสลกแคร (5/16 x 1-1/2 นว) 2 ตว และนอตมบา (5/16 นว) 2 ตว
ตามทแสดงใน รป 6

สำคญ: หวสลกจะตองอยดานในของมอจบ สวนนอตอยดานนอกของมอจบ

รป 6
1. สลกแคร—5/16 x 1-1/2 นว (2)

3. นอตมบา—5/16 นว (2)

2. โครงยดทจบ

7.

จดตำแหนงใหปลอกสายเคเบลอยบนทจบ โดยสายเคเบลอยภายในปลอก และยดปลอกเขากบทจบดวยสลกแคร 2
ตวและนอต 2 ตวทคณถอดออกมากอนหนาน (รป 3)

สำคญ: ตรวจสอบใหแนใจวาสายเคเบลไมไดถกหนบไวกบมอจบตอนตดตงปลอกสายเคเบลบนมอจบ
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2

การตดตงสายสตารทเครองยนตเขากบตวนำเชอก
ไมตองใชชนสวน

ขนตอน

สำคญ: เพอตดเครองไดอยางปลอดภยและงายดายเมอใชอปกรณ ใหตดตงสายสตารทเครองยนตไวกบตวนำเชอก
จบตวควบคมใบมดเขากบทจบสวนบน และดงสายสตารทผานตวนำเชอกตรงมอจบ (รป 7)

รป 7
1. สายสตารทเครองยนต

2. ตวนำเชอก
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3

การเตมนำมนในหองขอเหวยง
ไมตองใชชนสวน

ขนตอน

สำคญ: อปกรณของคณไมไดเตมนำมนเครองมาใหจากโรงงาน กอนสตารทเครอง ใหเตมนำมนเครอง
ขอมลจำเพาะของนำมนเครอง
ความจนำมนเครอง

0.65 ลตร (22 ออนซของเหลว)

ความหนดของนำมน

นำมนชะลาง SAE 30 หรอ SAE 10W-30

ประเภทบรการ API

SJ ขนไป

1.

เลอนอปกรณไปวางบนพนราบ

2.

ถอดกานวดนำมนเครองโดยหมนฝาปดทวนเขมนาฬกา แลวดงออกมา (รป 8)

รป 8
1. กานวด
2. เตม

g024343

3. เตม

3.

เทนำมนประมาณ ¾ ของความจเครองยนตลงไปในทอเตมนำมนเครองอยางระมดระวง

4.

รอ 3 นาทใหนำมนไหลเขาเครองยนตจนเขาท

5.

เชดกานวดนำมนเครองดวยผาสะอาด

6.

สอดกานวดลงในทอเตมนำมน แลวดงกานวดออกมา

7.

อานระดบนำมนบนกานวด (รป 8)

• ถาระดบนำมนบนกานวดตำเกนไป ใหเทนำมนลงไปในทอเตมอกเลกนอย รอ 3 นาท และทำซำขนตอน 5 ถง 7
จนกระทงนำมนเครองอยในระดบทถกตอง

• ถาระดบนำมนสงเกนไป ใหถายนำมนสวนเกนออกมาจนไดระดบทเหมาะสม โปรดด การเปลยนนำมนเครอง (หนา 27)

สำคญ: ถาระดบนำมนในเครองยนตสงหรอตำเกนไป แลวเดนเครอง อาจจะทำใหเครองยนตเสยหายได

8.

สอดกานวดลงในทอเตมนำมนแลวหมนใหแนน
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4

การปรบระบบขบเคลอนดวยตวเอง
ไมตองใชชนสวน

ขนตอน

สำคญ: คณตองปรบสายควบคมระบบขบเคลอนดวยตวเองกอนการใชงานอปกรณในครงแรก โปรดด 4
การปรบระบบขบเคลอนดวยตวเอง (หนา 11)

5

การตดตงถงเกบหญา
ไมตองใชชนสวน

ขนตอน
1.

สวมถงเกบหญาไวบนโครงตามทแสดงใน รป 9

รป 9
1. มอจบ

3. ถงเกบหญา

2. โครง

หมายเหต: อยาสวมถงเกบหญาทบมอจบ (รป 9)
2.

เกยวชองดานลางของถงไวกบดานลางของโครง (รป 10)

12
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รป 10

3.

เกยวชองดานบนและดานขางของถงไวกบดานบนและดานขางของโครง ตามลำดบ (รป 10)
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ภาพรวมผลตภณฑ

g024344

รป 11
1. มอจบ
2. กานปรบระบบขบเคลอนดวยตวเอง

7.
8.
9.
10.

3. กานควบคมใบมด
4. ประตหลง

11. มอจบสายสตารท

5. ฝาถงนำมน
6. กรองอากาศ

ขอมลจำเพาะ
รน

22291

หวเทยน
คนโยกปรบความสงในการตด
ทเตมนำมน/กานวดระดบนำมน
ถงเกบหญา

นำหนก

ความยาว

ความกวาง

ความสง

56 กก.

161 ซม.

55 ซม.

88 ซม.

(124 ปอนด)

(64 นว)

(22 นว)

(35 นว)
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การปฏบตงาน

กอนการปฏบตงาน
ความปลอดภยกอนการใชงาน
ความปลอดภยทวไป
•
•
•
•
•

ทำความคนเคยกบการใชงานอปกรณอยางปลอดภย ระบบควบคมของผขบข และปายความปลอดภย
ตรวจสอบแผงกนและอปกรณนรภยทงหมด เชน ตรวจเชควาแผนกำบงและ/หรอตวดกหญา ตดตงและทำงานไดตามปกต
ตรวจสภาพเครองตดหญาใหแนใจวาใบมด สลกยดใบมด และชนสวนชดตดไมมความเสยหาย
ตรวจสอบพนทบรเวณทตองการใชอปกรณและจดเกบวตถตาง ๆ
ทอาจเปนอปสรรคตอการทำงานของอปกรณหรออาจกระเดนออกใหหมด
ระหวางปรบความสงในการตด คณอาจแตะโดนใบมด ซงอาจจะทำใหบาดเจบได
– ดบเครองยนต ดงกญแจออก (เฉพาะรนสตารทดวยไฟฟา) และรอใหชนสวนเคลอนไหวทงหมดหยดนง
– อยาแหยนวมอเขาไปใตตวเครองขณะปรบความสงในการตด

ความปลอดภยดานเชอเพลง

• นำมนเชอเพลงตดไฟงายมากและเกดการระเบดไดงาย เพลงไหมและการระเบดทเกดจากเชอเพลงอาจทำใหคณและผอนได

•

รบบาดเจบ รวมถงทำใหทรพยสนเสยหายได
– เพอปองกนการเกดไฟฟาสถตทจดระเบดนำมนเชอเพลง ใหวางถงเชอเพลง
และ/หรอเครองตดหญาไวบนพนกอนจะเตมเชอเพลง หามวางบนวตถหรอยานพาหนะใด ๆ
– ควรเตมเชอเพลงนอกอาคารในพนทโลงขณะทเครองยนตยงเยนอย เชดนำมนทหกออกมา
– หามสบบหรหรอทำกจกรรมทกอประกายไฟขณะเตมนำมน
– อยาเปดฝาถงนำมนหรอเตมนำมนในขณะทเครองยนตกำลงทำงานหรอรอนอย
– หากนำมนหก อยาพยายามสตารทเครองยนต หลกเลยงการสรางประกายไฟจนกวาละอองนำมนจะระเหยไป
– ใสนำมนในภาชนะทไดรบการรบรองและเกบใหหางจากมอเดก
เชอเพลงเปนอนตราย อาจถงตายไดหากกลนเขาไป การสมผสกบไอเชอเพลงเปนเวลานานอาจทำใหไดรบบาดเจบหรอเจบปว
ยรายแรงได
– หลกเลยงการสดดมไอเชอเพลงเปนเวลานาน
– รกษาระยะหางระหวางใบหนากบหวจายหรอฝาถงเชอเพลง
– อยาใหเชอเพลงเขาตาหรอถกผวหนง

การเตมนำมน
อนตราย

นำมนเบนซนไวไฟเปนพเศษและเกดการระเบดได
เพลงไหมและการระเบดทเกดจากนำมนเบนซนอาจทำใหคณและผอนไดรบบาดเจบได
• เพอปองกนการเกดไฟฟาสถตทจดระเบดนำมนเบนซน ใหวางถงเชอเพลง
และ/หรอเครองตดหญาไวบนพนกอนจะเตมเชอเพลง หามวางบนวตถหรอยานพาหนะใด ๆ
• ควรเตมเชอเพลงนอกอาคารในพนทโลงขณะทเครองยนตยงเยนอย เชดนำมนทหกออก
• หามถอนำมนเบนซนขณะสบบหรหรออยใกลเปลวไฟหรอประกายไฟ
• ใสนำมนเบนซนในภาชนะทไดรบการรบรองและเกบใหหางจากมอเดก
• เพอใหไดผลดทสด ควรใชนำมนเบนซนไรสารตะกวทสะอาดและใหม (อายนอยกวา 30 วน) มคาออกเทน 87 ขนไป
•

(วธการคดอตรา (R+M)/2)
สามารถใชนำมนเชอเพลงทมธาตออกซเจนเปนองคประกอบและมสวนผสมของเอทานอลไมเกน 10% หรอ MTBE 15%
โดยปรมาตร
15

• เอทานอล:นำมนเบนซนทมสวนผสมของเอทานอลไมเกน 10% (แกสโซฮอล) หรอ MTBE 15% (เมทลเทอเทยรบวทลอเธอร)
โดยปรมาตร เอทานอลและ MTBE ไมเหมอนกน เครองตดหญารนนไมรบรองใหใชนำมนเบนซนทมสวนผสมของเอทานอล
15% (E15) หามใชนำมนเบนซนทมสวนผสมของเอทานอลมากกวา 10% โดยปรมาตร
เชน E15 (มเอทานอล 15%), E20 (มเอทานอล 20%), E85 (มเอทานอล 85%)
การใชนำมนเบนซนทไมไดรบการรบรองอาจสงผลใหเกดปญหาดานสมรรถนะของอปกรณและ/หรอทำใหเครองยนตเสยหาย
ซงการรบประกนอาจจะไมคมครอง

• หามใชนำมนเบนซนทมสวนผสมของเมทานอล
• หามเกบเชอเพลงไวในภาชนะหรอถงเชอเพลงในชวงฤดหนาว เวนแตมการใสสารคงสภาพ
• หามผสมนำมนเครองกบนำมนเบนซน

สำคญ: เพอลดปญหาในการสตารท เตมสารคงสภาพในนำมนเบนซนในทกฤด
ผสมสารคงสภาพกบนำมนเบนซนทมอายนอยกวา 30 วน
หมายเหต: ความจถงนำมน: 1.8 ลตร (0.47 แกลลอนสหรฐ)

การตรวจสอบระดบนำมนเครอง
1.

เลอนอปกรณไปยงพนราบ

2.

ถอดกานวดนำมนเครองโดยหมนฝาปดทวนเขมนาฬกา แลวดงออกมา (รป 12)

รป 12

g024343

3. เตม

1. กานวดนำมนเครอง
2. เตม

3.

เชดกานวดนำมนเครองดวยผาสะอาด

4.

สอดกานวดลงในทอเตมนำมน แตไมตองหมนเกลยวลงไป จากนนดงกานวดออก

5.

อานระดบนำมนบนกานวด (รป 12)

• ถาระดบนำมนบนกานวดตำเกนไป (รป 12) ใหเทนำมนเกรด SAE 30 หรอ SAE 10W-30 ลงไปในทอเตมอกเลกนอย
รอ 3 นาท และทำซำขนตอน 3 ถง 5 จนกระทงนำมนเครองอยในระดบทถกตอง

• ถาระดบนำมนสงเกนไป (รป 12) ใหถายนำมนสวนเกนออกมาจนไดระดบทเหมาะสม โปรดด การเปลยนนำมนเครอง
(หนา 27)

สำคญ: ถาระดบนำมนในเครองยนตสงหรอตำเกนไป แลวเดนเครอง อาจจะทำใหเครองยนตเสยหายได
6.

สอดกานวดลงในทอเตมนำมนแลวหมนใหแนน
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การปรบความสงในการตด

คณสามารถปรบความสงของแตละลอ โดยการปรบคนโยกปรบความสงในการตด ความสงในการตดประกอบดวย 25 มม. (1 นว),
38 มม. (1½ นว), 51 มม. (2 นว), 64 มม. (2½ นว), 76 มม. (3 นว), 89 มม. (3½ นว), 102 มม. (4 นว), 114 มม. (4½ นว)

อนตราย

ระหวางปรบคนโยกความสงในการตด คณอาจแตะโดนใบมดทขยบอย ซงอาจจะทำใหบาดเจบได
• ดบเครองยนตและรอใหการเคลอนไหวทงหมดหยดนงกอนจะปรบความสงในการตด
• อยาแหยนวมอเขาไปใตตวเครองขณะปรบความสงในการตด
1.

ดงคนโยกปรบความสงในการตดไปทางลอ (รป 13) และขยบไปยงการตงคาทตองการ

รป 13

g024345

1. คนโยกปรบความสงในการตดหลง (2)
2. คนโยกปรบความสงในการตดหนา (2)

2.

ปลอยคนโยกปรบความสงในการตดและวางลงในรองจบ

3.

ปรบลอทงหมดใหความสงเทากน

ระหวางการปฏบตงาน
ความปลอดภยระหวางการใชงาน
ความปลอดภยทวไป

• สวมใสเสอผาทเหมาะสม รวมถงอปกรณปองกนดวงตา กางเกงขายาว รองเทากนลนทมนคงแขงแรง
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

และอปกรณปองกนการไดยน ถาผมยาวใหมดไปขางหลงและอยาสวมใสเสอผาหลวมหรอเครองประดบทหยอน
อยาขบรถขณะปวย เหนอยลา หรออยภายใตฤทธของแอลกอฮอลหรอยาเสพตด
ใบมดคมมาก การสมผสโดนใบมดอาจทำใหไดรบบาดเจบรายแรง ดบเครองยนต ดงกญแจออก (เฉพาะรนสตารทดวยไฟฟา)
และรอใหชนสวนเคลอนไหวทงหมดหยดนงกอนออกจากตำแหนงใชงาน
เมอคณปลอยกานควบคมใบมด เครองยนตควรจะหยดทำงานและใบมดควรหยดภายใน 3 วนาท แตหากไมหยด
ควรเลกใชงานอปกรณทนทและตดตอตวแทนบรการทไดรบอนญาต
กนคนโดยรอบโดยเฉพาะเดกเลก ๆ ออกจากพนททำงาน ดบเครองยนตเมอคนอนเขาใกล
มองลงและมองไปขางหลงกอนทจะเขนเครองตดหญาถอยหลง
ใชเครองตดหญาเฉพาะเมอทศนวสยดและสภาพอากาศเหมาะสมเทานน อยาใชเครองตดหญาเมอมความเสยงทจะเกดฟาผา
หญาหรอใบไมแฉะอาจทำใหบาดเจบไดหากคณลนไปโดนใบมด ดงนนไมควรตดหญาในพนทชนแฉะ
ใชความระมดระวงเมอเขาใกลมมอบ พมไม ตนไม หรอวตถอน ๆ ทอาจขดขวางการมองเหน
ระมดระวงหลมบอ แอง เนน หน หรอวตถอน ๆ ทซอนอย พนททไมเสมอกนอาจทำใหเครองตดหญาพลกควำ
หรอทำใหคณเสยการทรงตวได
หากเครองตดหญากระทบกบวตถหรอเรมสน ใหดบเครองยนตทนท ดงกญแจออก (ถาเสยบกญแจอย)
จากนนรอใหชนสวนทเคลอนไหวทงหมดหยดนง แลวถอดสายไฟออกจากหวเทยนกอนจะตรวจสอบความเสยหายของอปกรณ
ซอมแซมความเสยหายทงหมดกอนกลบไปใชงานตอ
17

• กอนจะออกจากตำแหนงใชงาน ใหดบเครองยนต ดงกญแจออก (เฉพาะรนสตารทดวยไฟฟา)
และรอใหชนสวนเคลอนไหวทงหมดหยดนง

• ถาหากเครองยนตเดนอย ทอพกไอเสยจะรอนและลวกคณได ดงนนอยใหหางจากทอพกไอเสยทรอน
• ตรวจสอบชนสวนชดดกหญาและปลองระบายเปนประจำเพอหาวาชนสวนใดเสอมสภาพหรอไม
และเปลยนชนสวนดงกลาวดวยชนสวนแนะนำของผผลต เมอจำเปน

• ใชอปกรณเสรมและอปกรณตอพวงทบรษท Toro® รบรองเทานน

ความปลอดภยบนทางลาด

• เขนรถตดหญาขวางทางลาดเอยง อยาเขนขนและลงทางลาด ใชความระมดระวงเปนพเศษตอนเปลยนทศทางบนเนน
• อยาตดหญาบนเนนทชนเกนไป เพราะการวางเทาไมถกตองอาจกอใหเกดอบตเหตจากการลนลมได
• ใหระมดระวงเวลาเขาใกลทางชน คลอง หรอทำนบ

การสตารทเครองยนต
1.

ตอสายไฟหวเทยนกบหวเทยน

2.

กดปมชนวน (รป 14) เพอใหสญญาณไฟชนวนตดเปนเวลา 1 วนาท

รป 14

g024346

1. ชนวน

3.

ดงกานควบคมใบมดขนมายงมอจบดานบนแลวบบไว (รป 15)

รป 15
1. มอจบดานบน
2. กานควบคมใบมด

4.

ดงมอจบสายสตารทจนกระทงเกดแรงดงกลบ จากนนดงแรง ๆ และปลอยใหสายกลบไปยงตวนำเชอกบนมอจบ

หมายเหต: ถาหากเครองยนตไมสตารท ใหทำซำขนตอน 2 ถง 4
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g024355

การดบเครองยนต

ระยะการซอมบำรง: กอนการใชงานแตละครงหรอทกวน—เครองยนตควรดบภายใน 3 วนาทหลงการปลอยกานควบคมใบมด
เพอดบเครองยนต ใหปลอยกานควบคมใบมด

สำคญ: เมอคณปลอยกานควบคมใบมด ทงเครองยนตและใบมดควรจะหยดทำงานภายใน 3 วนาท แตหากไมหยด
ควรเลกใชงานอปกรณทนทและตดตอตวแทนบรการทไดรบอนญาต

การใชงานระบบขบเคลอนดวยตวเอง

• หากตองการใชงานระบบขบเคลอนดวยตวเอง: ดงกานปรบระบบขบเคลอนดวยตวเองไปยงมอจบ และจบไว (รป 16)

รป 16

g024356

3. มอจบดานบน

1. กานควบคมใบมด (ในภาพคอตอนใชงานอย)
2. กานปรบระบบขบเคลอนดวยตวเอง

หมายเหต: ความเรวสงสดของระบบขบเคลอนดวยตวเองนนถกตงไว เมอตองการลดความเรว
เพมชองวางระหวางกานปรบระบบขบเคลอนดวยตวเองกบมอจบ
• หากตองการปลดระบบขบเคลอนดวยตวเอง: ปลอยกานปรบระบบขบเคลอนดวยตวเอง
หมายเหต: เครองตดหญารนนมากบคลตชแบบหมนฟรซงจะทำใหดงเครองตดหญาไปขางหลงงายขน เมอปลอยคลตช

คณอาจจะตองดนเครองตดหญาไปขางหนาประมาณ 2.5 ซม. (1 นว) ขนไป หลงจากปลดกานปรบระบบขบเคลอนดวยตวเอง
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การรไซเคลเศษหญา
เครองตดหญารนนสามารถรไซเคลเศษหญาและใบไมกลบลงไปบนสนามไดตงแตออกจากโรงงาน
การเตรยมเครองตดหญาสำหรบการรไซเคล:

• ถาถงเกบหญายงตดอยกบเครองตดหญา ใหถอดออก โปรดด การถอดถงเกบหญา (หนา 21)
• ถาจกระบายดานหลงยงไมไดตดตง ใหจบจกทมอจบ ยกแผงเบยงทดานหลง
และใสเขาไปในชองระบายดานหลงจนกระทงสลกลอกเขาท (รป 17)

รป 17
1. จกระบายดานหลง

g024347

2. แผงเบยงทศทางหลง

คำเตอน

การใชเครองตดหญารไซเคลเศษหญาโดยไมไดใสจก จะทำใหวตถกระเดนไปโดนคณและผอนได
นอกจากนยงอาจถกใบมดได วตถทกระเดนหรอการสมผสโดนใบมดอาจทำใหบาดเจบหรอเปนอนตรายถงแกชวต
กอนจะรไซเคลเศษหญา ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดจกระบายดานหลงเขาทแลว
หามใชงานใบมดโดยทไมไดใสจกระบายดานหลงหรอตดตงถงเกบหญาไวบนอปกรณ
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การเกบเศษหญา

ใชถงเกบหญาเมอคณตองการเกบเศษหญาและใบไมจากสนาม

คำเตอน

ถงเกบหญาทขาดอาจทำใหกอนหนขนาดเลกหรอวตถทคลายกนกระเดนไปโดนตวคณเองหรอผอน
สงผลใหเกดการบาดเจบรนแรงหรอถงแกชวตได
ตรวจสอบถงเกบหญาบอย ๆ หากถงเสยหาย ใหใชถงใหมของ Toro

คำเตอน

ใบมดคมมาก การสมผสโดนใบมดอาจทำใหไดรบบาดเจบรายแรง
ดบเครองยนตและรอใหชนสวนเคลอนไหวทงหมดหยดนงกอนจะออกจากตำแหนงใชงาน

การตดตงถงเกบหญา
1.
2.

ดบเครองยนตและรอใหชนสวนเคลอนไหวทงหมดหยดนง
ยกแผงเบยงทศทางหลงไว (รป 18)

รป 18
1. แผงเบยงทศทางหลง

3. รอง (2)

2. ปลายโครงถง

4. ถงเกบหญา

3.
4.
5.

ถอดจกระบายดานหลงออกดวยการกดสลกดวยนวโปง จากนนดงจกออกจากอปกรณ (รป 17)
ตดตงปลายโครงถงเขาไปในรองทฐานของมอจบ แลวขยบถงเขาออก เพอใหมนใจวาปลายโครงถงเขาทในรองทงสองแลว
(รป 18)
ลดระดบของแผงเบยงทศทางหลงลงมาจนกระทงอยบนถงเกบหญา

การถอดถงเกบหญา
อนตราย

อปกรณสามารถพนเศษหญาและวตถอน ๆ ผานชองเปดบนตวเครอง วตถอาจกระเดนดวยความแรง
สงผลใหตวคณเองหรอผอนไดรบบาดเจบรนแรงหรอถงแกชวตได
• หามถอดถงเกบหญาแลวตดเครองโดยไมตดตงจกระบายทตวอปกรณ
• อยาเปดแผงเบยงทศทางหลงขณะทเครองยนตกำลงทำงาน
1.
2.
3.

g024348

ดบเครองยนตและรอใหชนสวนเคลอนไหวทงหมดหยดนง
ยกแผงเบยงทศทางหลงขน
ถอดปลายโครงถงทอยบนถงเกบหญาจากรองทฐานของมอจบ (รป 18)
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4.
5.

การตดตงจกระบาย โปรดด การรไซเคลเศษหญา (หนา 20)
ลดระดบแผงเบยงทศทางหลงลงมา

เคลดลบการปฏบตงาน
เคลดลบทวไป
•
•
•
•
•

•
•
•

อานคำแนะนำเพอความปลอดภยและคมอผใชเลมนอยางละเอยดกอนใชงานอปกรณ
หยบเอากงไม กอนหน ลวด และเศษวสดอน ๆ ทอาจจะโดนใบมดและกระเดน ออกไปจากพนททำงาน
พาทกคนโดยเฉพาะเดกและสตวเลยงออกจากพนททำงาน
หลกเลยงการชนตนไม กำแพง ทางเทา หรอวตถแขงอน ๆ หามเขนเครองตดหญาทบไปบนวตถใด ๆ
หากเครองตดหญากระทบกบวตถหรอเรมสน ใหดบเครองยนตทนท
แลวถอดสายไฟออกจากหวเทยนกอนจะตรวจสอบความเสยหายของอปกรณ
ดแลรกษาใบมดใหคมตลอดฤดกาลตดหญา ตะไบรอยบนบนใบมดออกเปนระยะ
เปลยนใบมดเปนใบมดของแทของ Toro เมอจำเปน
ตดหญาหรอใบไมแหงเทานน หญาและใบไมเปยกอาจจะจบตวเปนกอนบนพนสนามสงผลใหเครองตดหญาอดตนหรอเครองย
นตตดขดได

คำเตอน

หญาหรอใบไมแฉะอาจทำใหบาดเจบไดหากคณลนไปโดนใบมด
ตดหญาในสภาวะทแหงเทานน
• ทำความสะอาดใตทองเครองตดหญาหลงการตดหญาทกครง โปรดด ทำความสะอาดดานลางของเครองตดหญา (หนา 24)
• ดแลรกษาเครองยนตใหอยในสภาพด
• ทำความสะอาดไสกรองอากาศเปนประจำ การคลมดนดวยหญาเปอยทำใหเศษหญาและฝนเขาไปอดตนในไสกรองอากาศและล
•

ดประสทธภาพของเครองยนตลง
ปรบรอบเครองยนตไปทความเรวสงสดเพอใหไดผลลพธในการตดทดทสด

คำเตอน

การใชเครองตดหญาทรอบเครองยนตสงกวาการตงคาจากโรงงานอาจสงผลใหเครองเหวยงช
นสวนใบมดหรอเครองยนตกระเดนไปยงตวคณหรอคนรอบขาง
สงผลใหเกดการบาดเจบรายแรงหรอถงแกชวตได
– อยาเปลยนคาความเรวรอบเครองยนต
– หากคณสงสยวารอบเครองสงกวาปกต โปรดตดตอตวแทนบรการทไดรบอนญาต

การตดหญา

• หญาโตเรวแตกตางกนในแตละชวงเวลาของป ในฤดรอน ความสงในการตดทเหมาะสมทสดคอ 64 มม. (2½ นว), 76 มม. (3
•
•

นว) หรอ 89 มม. (3½ นว) ตดเพยง ⅓ ของความสงของใบหญาในแตละครง อยาตดทความสงตำกวา 64 มม. (2½ นว)
เวนเสยแตหญาไมหนา หรอเปนชวงปลายฤดใบไมรวงทหญาเรมจะเตบโตชาลง
เมอตดหญาทสงกวา 15 ซม. (6 นว) ใหตดหญาดวยความสงในการตดทสงทสดกอนและเดนใหชาลง
แลวจงตดอกครงทความสงตำลงมาเพอใหสนามออกมาดดทสด ถาหญายาวเกนไปและใบไมจบตวเปนกอนบนพนสนาม
อาจสงผลใหเครองตดหญาอดตนและเครองยนตตดขดได
เปลยนทศทางการตดไปเรอย ๆ วธนชวยกระจายเศษหญาไปบนสนามเพอใหเปนปยอยางทวถง

หากผลทออกมายงไมนาพอใจ ใหลองทำตามขนตอนใดขนตอนหนงดงตอไปน:
• ลบใบมดใหคม
• เดนใหชาลงขณะตด
• เพมความสงในการตด
• ตดหญาใหบอยขน
• ตดหญาโดยทำใหแนวการตดซอนกน
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การตดใบไม

• หลงจากตดหญาบนสนามแลว ดใหแนใจวาสามารถมองเหนสนามครงหนงผานเศษหญาทปกคลมได
คณอาจจะตองเขนเครองตดหญาผานใบไมมากกวา 1 ครง

• เพอใหมใบไมปกคลมสนามไมหนามาก ควรปรบลอทงหมดใหสงเทากน
• ลดความเรวในการตดลง ถาเครองตดหญาไมสามารถตดใบไมใหมความละเอยดเพยงพอ

หลงการปฏบตงาน
ความปลอดภยหลงจากการใชงาน
ความปลอดภยทวไป

• กำจดหญาและสงสกปรกออกจากเครองตดหญาเพอปองกนไฟไหม กำจดนำมนและเชอเพลงทหก
• ปลอยใหเครองยนตเยนลงกอนจดเกบ
• อยาจดเกบเครองตดหญาหรอภาชนะบรรจนำมนในททมเปลวไฟ ประกายไฟ หรอไฟนำรอง เชน
บนเครองทำนำรอนหรอเครองใชไฟฟาอน ๆ

ความปลอดภยในการขนยาย

• ดงกญแจออก (ถาเสยบกญแจอย) กอนจะยกเครองตดหญาเพอขนยาย
• ใชความระมดระวงเมอยกเครองตดหญาขนหรอลง
• ยดเครองตดหญาไมไหพลกควำ

23

ทำความสะอาดดานลางของเครองตดหญา
เพอประสทธภาพสงสด คอยทำความสะอาดดานลางของเครองตดหญาอยเสมอ คอยระมดระวงไมใหคกเกอรมเศษวสดเขาไปตด
(รป 19)

รป 19

g024254

1. คกเกอร

วธการลาง
ระยะการซอมบำรง: กอนการใชงานแตละครงหรอทกวน

คำเตอน

เครองตดหญาอาจจะปลอยวสดออกมาจากดานลาง
• สวมใสแวนนรภย
• สวมใสถงมอเสมอเมอทำงานใกลกบใบมด
• อยในตำแหนงใชงาน (หลงมอจบ) ในขณะทเครองยนตกำลงทำงานอย
• หามไมใหผอนอยใกล ๆ ขณะทำงาน
1.

เลอนเครองตดหญาไปบนพนราบใกลกบสายยางรดนำ

2.

สตารทเครองยนต

3.

ถอสายยางทระดบมอจบและฉดนำใหไหลไปบนพนดานหนาลอหลงขวารป 20

รป 20

g002275

1. ลอหลงขวา

หมายเหต: ใบมดจะดงนำเขาไปและลางเศษหญาออกมา ฉดนำจนกระทงไมเหนเศษหญาออกมากจากใตเครองตดหญาอก
4.

ดบเครองยนตและรอใหชนสวนเคลอนไหวทงหมดหยดนง

5.

ปดนำ

6.

สตารทเครองยนตและปลอยใหทำงานประมาณ 2-3 นาทเพอทำใหดานลางของเครองตดหญาแหง
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วธการขดออก
ถาลางแลวเศษวตถยงหลดออกมาจากใตเครองตดหญาไมหมด ใหขดออกแทน
1.

ถอดสายไฟจากหวเทยน

2.

ระบายนำมนออกจากถงนำมน

คำเตอน

การเอยงเครองตดหญาอาจทำใหเชอเพลงรวออกจากคาบเรเตอรหรอถงนำมน
นำมนเชอเพลงตดไฟงายมากและเกดการระเบดรนแรงไดงาย
และในบางสภาวะอาจทำใหเกดการบาดเจบหรอทรพยสนเสยหายได
หลกเลยงไมใหนำมนหกดวยการเดนเครองยนตจนเชอเพลงหมด หรอถายเชอเพลงออกดวยปมมอ
หามทำกาลกนำกบเชอเพลง
3.

เอยงเครองตดหญาไปทางดานขวาของตวเครอง (เอยงใหชดกรองอากาศดานบน)

4.

ขดเศษดนและหญาออกดวยทขดททำจากไม โดยหลกเลยงบรเวณขอบคม

5.

กลบเครองตดหญาไปยงตำแหนงใชงาน

6.

ตอสายไฟเขากบหวเทยน
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การบำรงรกษา
กำหนดการบำรงรกษาทแนะนำ
ระยะการซอมบำรง

ขนตอนการบำรงรกษา

หลงจาก 8 ชวโมงแรก

• เปลยนนำมนเครอง

หลงจาก 25 ชวโมงแรก

• ขนสลกทหลวมใหแนน

กอนการใชงานแตละครง
หรอทกวน

เครองยนตควรดบภายใน 3 วนาทหลงการปลอยกานควบคมใบมด
เอาเศษหญาและดนออกจากใตทองเครองตดหญา
ตรวจสอบใบมดวามการสกหรอหรอชำรดหรอไม
ตรวจสอบตวเรงวาสกหรอหรอชำรดหรอไม
ตรวจสอบระยะเวลาทใชหยดใบมดของเบรกใบมด ใบมดจะตองหยดภายใน
3 วนาทหลงจากการปลอยกานควบคมใบมด ถาไมหยด
โปรดตดตอตวแทนบรการทไดรบอนญาตเพอซอมแซม
• ตรวจสอบหาสลกทหลวมหรอหายบนเครองยนต
• ตรวจสอบเชอเพลงหรอนำมนรว
• ตรวจสอบหรอทำความสะอาดสายสตารทเครองยนต และตะแกรงทออากาศเขา

•
•
•
•
•

ทก 25 ชวโมง

• ทำความสะอาดไสกรองโฟม (ทำความสะอาดบอยขนหากใชงานในสภาวะทมฝน)

ทก 40 ชวโมง

• ทำความสะอาดลอและเฟอง

ทก 50 ชวโมง

• เปลยนนำมนเครอง (เปลยนบอยขนหากใชงานในสภาวะทมฝนมาก)
• ลบใบมดหรอเปลยนใบมด บำรงรกษาใหบอยขนหากขอบทอเรวหรอใชงานในสภาวะทมทรายหร
อฝนมาก
• เอาเศษหญาและดนออกจากดานลางตวครอบสายพาน

ทก 100 ชวโมง

• ตรวจสภาพ ทำความสะอาด และปรบชองวางของหวเทยน เปลยนหวเทยนหากจำเปน
• ขนสลกทหลวมใหแนน
• ตรวจสอบหรอทำความสะอาดสายสตารทเครองยนต และตะแกรงทออากาศเขา

ทก 200 ชวโมง

• ใหตวแทนซอมบำรงเครองยนตทไดรบอนญาตตรวจสอบการรวในระบบจายเชอเพลง
และ/หรอทอเชอเพลงทเสอมสภาพ เปลยนอะไหลหากจำเปน

ทก 300 ชวโมง

•
•
•
•
•
•

เปลยนไสกรองกระดาษ (เปลยนบอยขนหากใชงานในสภาวะทมฝน)
ทำความสะอาดกระบอกสบและครบบนหวกระบอกสบ
ใหตวแทนซอมบำรงเครองยนตทไดรบอนญาตตรวจสอบและปรบรอบเดนเบาของเครองยนต
ใหตวแทนซอมบำรงเครองยนตทไดรบอนญาตทำความสะอาดหองเผาไหม
ใหตวแทนซอมบำรงเครองยนตทไดรบอนญาตตรวจสอบและปรบตงระยะหางของวาลว
ใหตวแทนซอมบำรงเครองยนตทไดรบอนญาตทำความสะอาดและขดบาวาลว

ความปลอดภยในการบำรงรกษา
• ถอดสายไฟหวเทยนจากหวเทยนกอนทำการบำรงรกษา

• สวมถงมอและแวนนรภยระหวางบำรงรกษาเครองตดหญา
• ใบมดคมมาก การสมผสโดนใบมดอาจทำใหไดรบบาดเจบรายแรง สวมถงมอขณะบำรงรกษาใบมด
หามซอมแซมหรอดดแปลงใบมด

• หามแกไขเปลยนแปลงอปกรณนรภย และตรวจสอบเปนประจำวาอปกรณทำงานตามปกต
• การเอยงเครองตดหญาอาจทำใหเชอเพลงรวไหลได นำมนเชอเพลงตดไฟงายและเกดการระเบดได ซงทำใหเกดการบาดเจบได
เดนเครองจนเชอเพลงหมด หรอถายเชอเพลงออกดวยปมมอ หามทำกาลกนำกบเชอเพลง

• เพอสมรรถนะสงสดและความปลอดภยในการใชงานอยางตอเนอง โปรดใชเฉพาะอะไหลทดแทนและอปกรณเสรมของแทจาก
Toro อะไหลทดแทนและอปกรณเสรมทผลตโดยผผลตรายอนอาจเปนอนตราย
และการใชงานดงกลาวอาจทำใหการรบประกนผลตภณฑเปนโมฆะ
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การซอมบำรงไสกรองอากาศ

ระยะการซอมบำรง: ทก 25 ชวโมง—ทำความสะอาดไสกรองโฟม (ทำความสะอาดบอยขนหากใชงานในสภาวะทมฝน)
ทก 300 ชวโมง—เปลยนไสกรองกระดาษ (เปลยนบอยขนหากใชงานในสภาวะทมฝน)

สำคญ: อยาเดนเครองอปกรณในขณะทถอดไสกรอง เพราะเครองยนตอาจเสยหายอยางรนแรงได
1.
2.
3.

ดบเครองยนตและรอใหชนสวนเคลอนไหวทงหมดหยดนง
ถอดสายไฟจากหวเทยน

ถอดสกรบนฝาครอบไสกรองอากาศ (รป 21)

รป 21
1. ฝาครอบไสกรองอากาศ
2. ไสกรองกระดาษ

4.
5.

3. ไสกรองโฟม

ถอดฝาและทำความสะอาดใหทว

ถอดไสกรองกระดาษ (รป 21) มาตรวจสอบและเปลยนอนใหมถาเหนวาสกปรกมาก

สำคญ: อยาพยายามทำความสะอาดไสกรองกระดาษ
6.
7.
8.
9.

ถอดไสกรองโฟม (รป 21) ออกมาลางดวยผงซกฟอกออน ๆ ผสมกบนำ แลวซบใหแหง

ตดตงไสกรองโฟม

ตดตงไสกรองกระดาษ

ปดฝาและลอกดวยสกร

การเปลยนนำมนเครอง
ระยะการซอมบำรง: หลงจาก 8 ชวโมงแรก
ทก 50 ชวโมง
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เดนเครองประมาณ 2-3 นาทกอนการเปลยนนำมนเครองเพอใหนำมนเครองอน
นำมนเครองอนจะไหลไดดกวาและดกจบสงสกปรกไดมากกวา

ขอมลจำเพาะของนำมนเครอง
ความจนำมนเครอง

0.65 ลตร (22 ออนซของเหลว)

ความหนดของนำมน

นำมนชะลาง SAE 30 หรอ SAE 10W-30

ประเภทบรการ API

SJ ขนไป

1.

ดบเครองยนตและรอใหชนสวนเคลอนไหวทงหมดหยดนง

2.

ถอดสายไฟจากหวเทยน

3.

ระบายนำมนออกจากถงนำมน

4.

วางอางนำมนใตกานวด/รระบายนำมน

5.

ทำความสะอาดบรเวณรอบ ๆ กานวด

6.

ถอดกานวดนำมนเครองโดยหมนฝาปดทวนเขมนาฬกา แลวดงออกมา

7.

เอยงเครองตดหญาไปทางดานขวา (ไสกรองอากาศอยดานบน) เพอเทนำมนลงในอางนำมน

8.

หลงจากถายนำมนเสรจ วางเครองตดหญากลบในตำแหนงใชงาน

9.

เตมนำมนใหมเขาไปในหองขอเหวยงจนไดระดบทเหมาะสมบนกานวด โปรดด 3 การเตมนำมนในหองขอเหวยง (หนา 11)

10.

สอดกานวดลงในชองเตมและหมนฝาปดตามเขมนาฬกาใหแนน

11.

เชดนำมนทหกออก

12.

รไซเคลนำมนทใชแลวตามกฎหมายทองถน
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การซอมบำรงหวเทยน

ระยะการซอมบำรง: ทก 100 ชวโมง—ตรวจสภาพ ทำความสะอาด และปรบชองวางของหวเทยน เปลยนหวเทยนหากจำเปน
ใชหวเทยน NGK BPR6ES หรอเทยบเทา
1.

ดบเครองยนตและรอใหชนสวนเคลอนไหวทงหมดหยดนง

2.

ถอดสายไฟจากหวเทยน

3.

ทำความสะอาดรอบหวเทยน

4.

ถอดหวเทยนจากหวกระบอกสบ

สำคญ: เปลยนหวเทยนทแตก เสยหาย หรอสกปรก อยาทำความสะอาดบรเวณขว
เพราะหากเศษวสดเขาไปในกระบอกสบอาจทำใหเครองยนตเสยหายได
5.

ตงระยะหางบนหวเทยนไปท 0.76 มม. (0.030 นว) โปรดด รป 22

รป 22

g000533

1. ฉนวนขวตรงกลาง
2. ขวดานขาง
3. ชองวาง (ไมตามสเกล)

6.

ใสหวเทยนกลบเขาไปอยางระมดระวงดวยมอ (เพอปองกนการปนเกลยว) หมนจนกระทงแนน

7.

ขนหวเทยนดวยแรงบด 23 นวตนเมตร (2.3 เมตรกโลกรมแรง, 17 ฟตปอนด)

สำคญ: หวเทยนทหลวมจะรอนมากและอาจทำใหเครองยนตเสยหายได

สวนการหมนหวเทยนแนนเกนไปกอาจทำใหเกลยวบนหวกระบอกสบเสยหาย
8.

เชอมตอสายไฟเขากบหวเทยน

การปรบระบบขบเคลอนดวยตวเอง

ถาเครองตดหญายงใหมแตไมขบเคลอนดวยตวเอง หรอมแนวโนมวาจะเคลอนทไปขางหนาชา ๆ ใหปรบสายควบคมระบบขบเคลอน
1.

ยายเครองตดหญาไปขางนอกและวางบนพนผวเรยบใกลกบกำแพง
เพอปองกนไมใหเครองตดหญาเคลอนทไปขางหนาในขณะทเครองยนตกำลงเดนอย

2.

จดวางอปกรณใหลอหนาชดกบกำแพง

หมายเหต: ตรวจสอบใหแนใจวาพนทมอากาศถายเทดและไมมวตถแปลกปลอมทอาจจะกระเดนจากเครองได
3.

เปลยนเกยรไปตำแหนงเกยรสาม

4.

สตารทเครองยนต โปรดด การสตารทเครองยนต (หนา 18)

5.

ดงกานปรบระบบขบเคลอนดวยตวเองไปยงมอจบ

หมายเหต: ลอควรจะเรมหมนเมอกานปรบระบบขบเคลอนดวยตวเองแตะกบมอจบ
6.

ดบเครองยนต

7.

ถาคณตองปรบแตงเครองยนต ใหดำเนนการดงน:

• ถาหากลอไมหมนขณะดงกานปรบระบบขบเคลอนดวยตวเองแสดงวา สายพานขบเคลอนหลวมเกนไป
หมนปมปรบการขบเคลอนลอ (รป 23) ตามเขมนาฬกา 1 รอบและทำซำตามขนตอน 4 ถง 6
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รป 23
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1. ปมปรบการขบเคลอนลอ

• หากลอหมนกอนทคณจะดงกานปรบระบบขบเคลอนดวยตวเองจนสดแสดงวา สายพานขบเคลอนแนนเกนไป
หมนปมปรบการขบเคลอนลอ (รป 23) ทวนเขมนาฬกา 1 รอบและทำซำตามขนตอน 4 ถง 6

8.

หากเปนสายพานขบเคลอนใหม ใหหมนปมปรบสายควบคมระบบขบเคลอนตามเขมนาฬกาเพมอก 1 รอบ
เพอใหมการยดสายพานตามปกตในชวงปรบสภาพระยะแรก

หมายเหต: คณสามารถขามขนตอนนได หากคณกำลงปรบสายพานทใชแลว

การบำรงรกษาใบมด

ตดหญาดวยใบมดทคมเทานน ใบมดทคมตดไดอยางหมดจดโดยไมทำใหใบหญาฉกหรอขาด

การเตรยมอปกรณ
1.
2.
3.
4.

ดบเครองยนตและรอใหชนสวนเคลอนไหวทงหมดหยดนง
ถอดสายไฟจากหวเทยน

ระบายนำมนออกจากถงนำมน

เอยงเครองตดหญาไปทางดานขวาของตวเครอง (เอยงชดกรองอากาศใหอยดานบน) ตามทแสดงใน รป 24

รป 24
1. ใบมด
2. ตวเรง

3. สลกยดใบมดและแหวนลอก

การตรวจสอบใบมด

ระยะการซอมบำรง: กอนการใชงานแตละครงหรอทกวน—ตรวจสอบใบมดวามการสกหรอหรอชำรดหรอไม
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ตรวจสอบความคมและสภาพของใบมด โดยเฉพาะในจดทสวนเรยบและสวนโคงบรรจบกน (รป 25A)
เพราะทรายและวสดแขงอาจทำใหโลหะทเชอมตอสวนทเรยบเขากบสวนทโคงของใบมดเกดการสกหรอได
ตรวจสอบใบมดกอนใชงานเครองตดหญา ถาคณสงเกตเหนรอยแหวงหรอมการสกหรอ (รป 25B และ รป 25C) เปลยนใบมด
โปรดด การถอดใบมด (หนา 32)

รป 25

g002278

3. สวนทสกหรอ
4. รอยแหวงทเกดขน

1. สวนโคงของใบมด
2. สวนแบนของใบมด

หมายเหต: ตดตงใบมดใหมกอนฤดการตดหญาจะเรมเพอประสทธภาพการตดทดทสด ในระหวางป ตะไบรอยบนเลก ๆ
บนใบมดออกเพอรกษาขอบคมของใบมด

อนตราย

ใบมดทสกหรอเสยหายอาจจะแตกออกและชนสวนอาจกระเดนไปทางคณเองหรอผอน
อาจทำใหบาดเจบรนแรงหรอเปนอนตรายถงแกชวต
• ตรวจสอบใบมดเปนระยะวามการสกหรอหรอชำรดหรอไม
• เปลยนใบมดทสกหรอหรอชำรด

การตรวจสอบตวเรง
ระยะการซอมบำรง: กอนการใชงานแตละครงหรอทกวน—ตรวจสอบตวเรงวาสกหรอหรอชำรดหรอไม
ตรวจสภาพตวเรงวาสกหรอมากเกนไปหรอไม (รป 26) เพราะทรายและวสดแขงอาจทำใหโลหะเกดการสกหรอได
(โดยเฉพาะบรเวณทแสดงตามรายการท 2 ใน รป 26) ดงนนตรวจสอบตวเรงกอนใชงานเครองตดหญา
ถาคณสงเกตเหนวาแถบยดบนตวเรงสกหรอจนมขอบคมหรอมรอยแตก ใหเปลยนตวเรง โปรดด การถอดใบมด (หนา 32)

รป 26
1. ตวเรง
2. สวนทสกหรอ

3. แถบยด
4. รอยแตกทเกดขน

คำเตอน

ตวเรงทสกหรอเสยหายอาจจะแตกออกและชนสวนอาจกระเดนไปทางคณเองหรอผอน
อาจทำใหบาดเจบรนแรงหรอเปนอนตรายถงแกชวต
• ตรวจสอบตวเรงเปนระยะวามการสกหรอหรอชำรดหรอไม
• เปลยนตวเรงทสกหรอหรอชำรด
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การถอดใบมด
1.
2.

จบปลายใบมดดวยผาหรอถงมอหนา
ถอดนอตยด ตวเรง และใบมด (รป 25)

การลบคมใบมด

ระยะการซอมบำรง: ทก 50 ชวโมง—ลบใบมดหรอเปลยนใบมด บำรงรกษาใหบอยขนหากขอบทอเรวหรอใชงานในสภาวะทมท
รายหรอฝนมาก
ตะไบดานบนของใบมดเพอรกษามมการตดเดม (รป 27A) และรศมของขอบการตดดานใน (รป 27B)
ใบมดจะยงคงสมดลถาคณตะไบขอบคมออกเทากนทง 2 ดาน

รป 27
1. ลบมดทระดบมมนเทานน

g002279

2. รกษาระดบรศมเดมตรงนเอาไว

การตงศนยใบมด
1.

ตรวจสอบความสมดลของใบมดโดยใสรตรงกลางของใบมดเขาไปในตะปหรอไขควงทยดตามแนวนอนไวกบปากกาจบชนงาน
(รป 28)

รป 28

g002280

หมายเหต: คณสามารถตรวจสอบความสมดลไดโดยใชเครองตรวจศนยถวงใบมดทมผผลตออกมาจำหนาย

2.

หากปลายขางหนงขางใดของใบมดหมนลง ใหตะไบปลายขางนน (ไมใชสวนทเปนขอบตดหรอบรเวณปลายใกลกบขอบตด)
จนกระทงไมมปลายขางใดขางหนงหมนลง

การตดตงใบมด
1.

ตดตงใบมดทคมและสมดลของ Toro และตวเรง และนอตยด สวนโคงของใบมดตองชไปดานบนของเครองตดหญาเพอให
การตดตงถกตอง

หมายเหต: ขนนอตยดใบมดจนไดแรงบด 20 ถง 37 นวตนเมตร (15 ถง 27 ฟตปอนด)

คำเตอน

การใชงานอปกรณโดยไมตดตงตวเรงอยางถกตองจะทำใหใบมดโคงงอหรอหก
อาจสงผลใหคณและคนรอบขางบาดเจบรายแรงหรอเสยชวตได
อยาใชเครองตดหญาโดยไมมการตดตงตวเรงอยางเหมาะสม
2.

กลบเครองตดหญาไปยงตำแหนงใชงาน

การทำความสะอาดดานลางตวครอบสายพาน

ระยะการซอมบำรง: ทก 50 ชวโมง—เอาเศษหญาและดนออกจากดานลางตวครอบสายพาน
1. ดบเครองยนตและรอใหชนสวนเคลอนไหวทงหมดหยดนง
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2.

ถอดสายไฟจากหวเทยน

3.

ถอดฝาครอบสายพาน (รป 29) ออกจากตวถงของเครองตดหญา

รป 29
1. ฝาครอบสายพาน

4.

ยกฝาครอบออกและปดเอาเศษผงทอยบรเวณสายพานออก

5.

ใสฝาครอบสายพานขบเคลอน

6.

เชอมตอสายไฟเขากบหวเทยน
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การทำความสะอาดลอ
ระยะการซอมบำรง: ทก 40 ชวโมง

สำคญ: เพอปองกนไมใหตลบลกปนเสยหาย อยาใชเครองฉดนำแรงดนสงกบแบรง
หมายเหต: หากคณใชเครองตดหญาในสภาวะทหนกหนวง ใหทำความสะอาดลอบอยกวาทแนะนำเพอยดอายการใชงานของเฟอง
1.

ถอดนอตลอกมบาและชดประกอบลอออกจากสลกเพลา (รป 30)

2.

ทำความสะอาดเศษวสดจากบรเวณลอ-เฟอง (รป 30)

รป 30
1. สลกเพลา
2. ชดประกอบลอ

3. นอตลอกมบา
4. เฟอง

3.

หลงทำความสะอาด ใหใสสารปองกนการตดขดทเฟองเลกนอย (รป 30)

4.

ประกอบลอกลบไปยงสลกเพลาดวยนอตลอกมบา (รป 30)
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การจดเกบ

เตรยมเครองตดหญาใหพรอมสำหรบการจดเกบระหวางทไมไดใชงานโดยปฏบตตามขนตอนการบำรงรกษาทแนะนำ โปรดด
การจดเกบ (หนา 35)
เกบอปกรณในพนทเยน สะอาด และแหง คลมอปกรณไวเพอปกปองและรกษาความสะอาด

การเตรยมระบบเชอเพลง

ใชเชอเพลงใหหมดถงในการตดหญาครงสดทายกอนเกบอปกรณ
1.

เดนเครองจนกระทงเครองดบเนองจากนำมนหมด

2.

ปรบปรมาณอากาศ แลวสตารทเครองยนตอกครง

3.

ปลอยใหเครองยนตเดนเครองจนดบ เมอคณไมสามารถสตารทเครองยนตไดอกตอไป
แสดงวาเครองไมมเชอเพลงเหลออยจรง ๆ

การเตรยมเครองยนต
1.

หากเครองยนตยงอนอย เปลยนนำมนเครองในหองขอเหวยง โปรดด การเปลยนนำมนเครอง (หนา 27)

2.

ถอดหวเทยน

3.

ใชกระปองนำมน เตมนำมนเครองประมาณ 30 มล. (1 ออนซของเหลว) ลงในหองขอเหวยงผานรหวเทยน

4.

หมนเครองยนตอยางชา ๆ หลาย ๆ ครงโดยการดงมอจบสายสตารทเพอใหนำมนเครองกระจายตวในหองขอเหวยง

5.

ใสหวเทยนกลบเขาไป แตอยาตอสายไฟ

ขอมลทวไป
1.

ทำความสะอาดใตทองเครองตดหญา โปรดด ทำความสะอาดดานลางของเครองตดหญา (หนา 24)

2.

กำจดดนและเศษวสดตาง ๆ ออกจากกระบอกสบ ครบบนหวกระบอกสบ และปลอกตวพน

3.

กำจดเศษหญา ดน และคราบตาง ๆ ออกจากชนสวนภายนอกของเครองยนต สวนครอบเครองยนต
และดานบนตวถงของเครองตดหญา

4.

ตรวจสอบสภาพใบมด โปรดด การตรวจสอบใบมด (หนา 30)

5.

ตรวจสอบสภาพของตวเรง โปรดด การตรวจสอบตวเรง (หนา 31)

6.

บำรงรกษาไสกรองอากาศ โปรดด การซอมบำรงไสกรองอากาศ (หนา 27)

7.

ขนนอต สลก สกรทงหมด

8.

ทาสสวนทเปนสนมและพนผวทมรอยกะเทาะดวยสจากตวแทนบรการทไดรบอนญาต

การนำเครองตดหญาออกจากทเกบ
1.

ตรวจสอบและขนสลก นอต สกร ทงหมด

2.

ถอดหวเทยนออกและหมนเครองยนตอยางรวดเรวโดยใชสตารทเตอรเปานำมนสวนเกนออกจากกระบอกสบ

3.

ทำความสะอาดหวเทยนหรอเปลยนถาหากมรอยราว แตก หรอขวเสอมสภาพ

4.

ตดตงหวเทยน โปรดด การซอมบำรงหวเทยน (หนา 29)

5.

ดำเนนการตามขนตอนบำรงรกษาทจำเปน โปรดด การบำรงรกษา (หนา 26)

6.

เตมนำมนใหมลงในถงเชอเพลง

7.

ตรวจสอบระดบนำมนเครอง

8.

เชอมตอสายไฟเขากบหวเทยน
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การแกไขปญหา
ปญหา
เครองยนตไมสตารท

สาเหตทเปนไปได
1. ถงนำมนวางเปลาหรอระบบจายเชอเพลงมนำ
มนทหมดอาย

1. ถายนำมนเกาออกและ/หรอเตมนำมนให
มลงในถงเชอเพลง หากปญหายงคงอย
โปรดตดตอตวแทนบรการทไดรบอนญาต

2. คนโยกลนเรงไมอยในตำแหนงปรบปรมาณ
อากาศ
3. สายไฟไมเชอมตอกบหวเทยน

2. ขยบคนโยกลนเรงไปทตำแหนงปรบปรมาณ
อากาศ
3. เชอมตอสายไฟเขากบหวเทยน
4. ตรวจสอบหวเทยนและปรบระยะหากจำเปน
เปลยนหวเทยน ถาหวเทยนบอด เสย
หรอแตก

4. หวเทยนบอด เสย หรอชองวางไมถกตอง

เครองยนตสตารทยากหรอสญเสยกำลง

1. ถงนำมนมเชอเพลงทหมดอาย

1. ใหเตมนำมนใหมลงในถงเชอเพลง

2. ชนสวนไสกรองอากาศสกปรกและอดตนกา
รไหลของอากาศ

2. ทำความสะอาดตวกรองอากาศเบอ
งตนของไสกรองอากาศ และ/หรอ
เปลยนไสกรองกระดาษ
3. ทำความสะอาดใตทองเครองตดหญา
4. ตรวจสอบหวเทยนและปรบระยะหากจำเปน
เปลยนหวเทยน ถาหวเทยนบอด เสย
หรอแตก
5. ตรวจสอบนำมนเครอง
เปลยนนำมนเครองถาสกปรกหรอเตมนำมนเ
ครองเพมถาปรมาณนอยเกนไป

3. ใตทองเครองตดหญามเศษหญาหรอเศษดน
4. หวเทยนบอด เสย หรอชองวางไมถกตอง
5. ระดบนำมนเครองเหลอนอยหรอนำมนเครอ
งสกปรก
เครองเดนไมเรยบ

1. สายไฟไมเชอมตอกบหวเทยน

1. เชอมตอสายไฟเขากบหวเทยน

2. หวเทยนบอด เสย หรอชองวางไมถกตอง

2. ตรวจสอบหวเทยนและปรบระยะหากจำเปน
เปลยนหวเทยน ถาหวเทยนบอด เสย
หรอแตก
3. ปรบคนโยกลนเรงไปยงตำแหนงฟาสต
4. ทำความสะอาดตวกรองอากาศเบอ
งตนของไสกรองอากาศ และ/หรอ
เปลยนไสกรองกระดาษ

3. คนโยกลนเรงไมอยในตำแหนงฟาสต
4. ชนสวนไสกรองอากาศสกปรกและอดตนกา
รไหลของอากาศ
เครองตดหญาหรอเครองยนตสนอยางรนแรง

ลายการตดหญาไมสมำเสมอ

ชองระบายดานหลงอดตน

เครองตดหญาไมขบเคลอนดวยตวเอง

การดำเนนการแกไข

1. ใบมดงอหรอเสยสมดล

1. ตงศนยใบมด หากใบมดงอ ตองเปลยน

2. นอตยดใบมดหลวม
3. ใตทองเครองตดหญามเศษหญาหรอเศษดน
4. นอตยดเครองยนตหลวม

2. ขนนอตยดใบมดใหแนน
3. ทำความสะอาดใตทองเครองตดหญา

1. ลอทง 4 สงไมเทากน

1. ปรบลอทง 4 ใหสงเทากน

2. ใบมดทอ
3. คณตดหญาเปนลวดลายเดมซำ ๆ กน

2. ลบใบมดหรอตงศนยใบมด
3. เปลยนลวดลายในการตดหญา

4. ใตทองเครองตดหญามเศษหญาหรอเศษดน

4. ทำความสะอาดใตทองเครองตดหญา

1. คนโยกลนเรงไมอยในตำแหนงฟาสต

1. ปรบคนโยกลนเรงไปยงตำแหนงฟาสต

2. ความสงในการตดตำเกนไป
3. คณตดหญาเรวเกนไป
4. หญาเปยก

2. เพมความสงในการตด
3. ตดใหชาลง

4. ขนสลกยดเครองยนตใหแนน

5. ใตทองเครองตดหญามเศษหญาหรอเศษดน

4. รอใหหญาใหแหงกอนตด
5. ทำความสะอาดใตทองเครองตดหญา

1. สายควบคมระบบขบเคลอนดวยตวเองปรบต
งไมถกตองหรอชำรด

1. ปรบสายควบคมระบบขบเคลอนดวยตวเอง
เปลยนสายควบคมหากจำเปน

2. มเศษหญาและดนดานลางตวครอบสายพาน

2. กำจดเศษดนออกจากดานลางตวครอบสาย
พาน
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หมายเหต:

หมายเหต:

หมายเหต:

ประกาศความเปนสวนตวเขตเศรษฐกจยโรป
ขอมลท Toro เกบรวบรวม
Toro Warranty Company (Toro) เคารพความเปนสวนตวของคณ เพอดำเนนการขอใชสทธการรบประกนใหกบคณและตดตอคณในกรณทมการเรยกคนสนคา
เราขอใหคณแจงขอมลสวนบคคลบางอยางกบเราโดยตรงหรอผานบรษท Toro ในทองถนหรอจากตวแทนจำหนาย
ระบบการรบประกนของ Toro ทำงานอยบนเซรฟเวอรทตงอยในประเทศสหรฐอเมรกา ซงกฎหมายความเปนสวนตวอาจใหความคมครองไมเทากบในประเทศของคณ
การใหขอมลสวนบคคลของคณกบเราแสดงวาคณยนยอมใหเราประมวลผลขอมลสวนบคคลของคณตามทระบไวในประกาศความเปนสวนตวฉบบน
วธการใชขอมลของ Toro
Toro อาจจะใชขอมลสวนบคคลของคณเพอดำเนนการขอใชสทธการรบประกนใหกบคณ ตดตอคณในกรณทมการเรยกคนสนคา และเพอวตถประสงคอน
ๆ ทเราแจงใหทราบ Toro อาจแบงปนขอมลกบบรษทในเครอของ Toro ตวแทนจำหนาย หรอพนธมตรทางธรกจอน ๆ ทเกยวของกบกจกรรมเหลาน
เราไมขายขอมลสวนบคคลของคณใหกบบรษทอน เราขอสงวนสทธในการเปดเผยขอมลสวนบคคลเพอปฏบตตามกฎหมายทเกยวของและในกรณทหนวยงานทเหมาะสมรองขอ
ทงนเพอดำเนนการตามระบบของเราอยางเหมาะสมหรอเพอปกปองตวเราเองหรอผใชงาน
การเกบรกษาขอมลสวนบคคล
เราจะเกบขอมลสวนบคคลของคณไวตราบเทาทมความจำเปนตองใชตามวตถประสงคเดมทเกบขอมลมา หรอตามวตถประสงคอนทชอบดวยกฎหมาย (ตวอยางเชน
เพอปฏบตตามกฎหมายขอบงคบ) หรอตามกฎหมายทเกยวของกำหนด
พนธสญญาของ Toro ตอการรกษาความปลอดภยขอมลสวนบคคล
เราดำเนนมาตรการและขนตอนทเหมาะสมเพอใหขอมลสวนบคคลของคณปลอดภย เราดำเนนการขนตอนตาง ๆ
เพอดแลรกษาขอมลสวนบคคลของคณใหมความถกตองและเปนปจจบน
การเขาถงและการแกไขสวนบคคล
หากคณตองการตรวจสอบหรอแกไขขอมลสวนบคคล โปรดตดตอเราทางอเมลท legal@toro.com

กฎหมายผบรโภคของออสเตรเลย
ลกคาชาวออสเตรเลยสามารถดรายละเอยดเกยวกบกฎหมายผบรโภคของออสเตรเลยไดในกลองหรอขอขอมลไดจากตวแทนจำหนาย Toro ในทองถน
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