ESB-samræmisyfirlýsing
Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, Bandaríkjunum, lýsir yfir að eftirfarandi tæki:
Tegundarnúmer
31853

Raðnúmer
400000000 og upp
úr
400000000 og upp
úr

31853T

Vörulýsing
Flex Force Power System 60V MAX
snjóblásari
Flex Force Power System 60V MAX
snjóblásari

Reikningslýsing
53CM 60V SNOWBLOWER
53CM 60V SNOWBLOWER BARE
TOOL

Samræmist eftirfarandi tilskipununum:
2000/14/EB og 2005/88/EB (hávaði), 2006/42/EB (öryggi vélbúnaðar), 2014/30/ESB (rafsegulsviðssamhæfi) og 2011/65/ESB
(tilskipun um takmarkanir á notkun hættulegra efna)
Enn fremur samræmist eftirfarandi aukabúnaður/tengibúnaður eftirtöldum tilskipunum þegar hann er uppsettur í samræmi við
leiðbeiningar fyrir ofantaldar gerðir:
Gerð
81825
81850

Tilskipun
2006/42/EB
2006/42/EB

Lýsing
2,5 Ah 60 V MAX rafhlaða
4,0 Ah 60 V MAX rafhlaða

Gerð
81860
81875

Tilskipun
2006/42/EB
2006/42/EB

Lýsing
6,0 Ah 60 V MAX rafhlaða
7,5 Ah 60 V MAX rafhlaða

Upplýsingar vegna tilskipunar um hávaðamengun (2000/14/EB):
Gerð

Flokkun

Mælt hljóðafl (dBA)

31853
31853T

Snjóblásari
Snjóblásari

88
88

Tryggt hljóðafl
(dBA)
90
90

Ákvarðað í samræmi við ISO 3744:1995
Samræmismat: VI. viðauki við tilskipun 2000/14/EB og 2005/88/EB.
Tilkynntur aðili: Intertek Deutschland GmbH (NB905).
Útgáfa þessarar yfirlýsingar er alfarið á ábyrgð framleiðandans.
Hluturinn sem yfirlýsingin á við um er í samræmi við viðeigandi samhæfingarlöggjöf Evrópusambandsins.
Vottað:

Viðurkenndur fulltrúi:
Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

John Hurst
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Janúar 7, 2021

Upprunalegar leiðbeiningar (IS)

*3441-349* B

Persónuverndaryfirlýsing fyrir EES/Bretland
Notkun Toro á persónuupplýsingum
Toro Company („Toro“) virðir rétt þinn til persónuverndar. Þegar þú kaupir vörur okkar kunnum við að safna vissum upplýsingum
um þig, annaðhvort beint frá þér eða í gegnum fyrirtæki eða söluaðila Toro á þínu svæði. Toro notar þessar upplýsingar til
að uppfylla samningsbundnar skyldur sínar – svo sem að skrá ábyrgðina þína, vinna ábyrgðarkröfur eða hafa samband við
þig vegna innköllunar vöru – og í löglegum viðskiptatilgangi – svo sem að mæla ánægju viðskiptavina, bæta vörur okkar og
bjóða upp á vöruupplýsingar sem þú kannt að hafa áhuga á. Toro kann að deila upplýsingunum þínum með dótturfyrirtækjum
sínum, hlutdeildarfélögum sínum, söluaðilum eða öðrum samstarfsaðilum í tengslum við þetta. Við kunnum einnig að birta
persónuupplýsingar þegar þess er krafist samkvæmt lögum eða í tengslum við sölu, kaup eða sameiningu fyrirtækisins. Við
munum aldrei selja persónuupplýsingarnar þínar öðru fyrirtæki í markaðslegum tilgangi.
Geymsla persónuupplýsinga
Toro geymir persónuupplýsingarnar þínar eins lengi og við á samkvæmt tilganginum hér á undan og eins og krafist er samkvæmt
lögum. Frekari upplýsingar um viðeigandi geymslutímabil er hægt að nálgast í gegnum netfangið legal@toro.com.
Áhersla Toro á öryggi
Persónuupplýsingar þínar kunna að vera unnar í Bandaríkjunum eða öðru landi þar sem gagnaverndarlög kunna að vera rýmri
en í þínu heimalandi. Þegar við flytjum upplýsingarnar þínar út fyrir heimaland þitt munum við grípa til aðgerða, sem krafist er
samkvæmt lögum, til að tryggja að gripið sé til viðeigandi öryggisráðstafana til að verja upplýsingarnar þínar og tryggja að þær
séu meðhöndlaðar á öruggan máta.
Aðgangur og leiðrétting
Þú kannt að hafa rétt til að leiðrétta eða fara yfir persónuupplýsingarnar þínar eða hafna eða takmarka vinnslu þeirra. Hafðu
samband við okkur í gegnum netfangið legal@toro.com til að gera það. Ef þú hefur áhyggjur af því hvernig Toro fer með
upplýsingarnar þínar hvetjum við þig til að hafa beint samband við okkur. Hafðu í huga að Evrópubúar geta sent kvörtun til
gagnaverndaryfirvalda.

EU Specifications
Upplýsingar um afl, massa og titring vinnuvélar
Gerð
31853
31853T
ǂ

Massi
Rafhleðsla
ǂ
vinnuvélarǂ
(kW)
(kg)
2
35
2
35

Titringur á hendi/handlegg (m/s2)*
Vinstra megin
Hægra megin
Óvissa
Stig
Stig
1
0,8
0,1
1
0,8
0,1

Venjuleg vinnslustilling

* Ákvarðað í samræmi við EN ISO 5349-1:2001.

Hljóðupplýsingar vinnuvélar
Gerð
31853
31853T
1

Hljóðþrýstingur (dBA)1
Stig
Óvissa
70
3
70
3

A-vegin stig, mæld úr stöðu stjórnanda, ákvörðuð í samræmi við EN ISO 11201:2010.

BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση
www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur
www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a
www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.
IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
RO: Pentru a obţine un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitaţi
www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu
www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.

