HoverPro®

Form No. 3449-206 Rev A

450 และ 550

หมายเลขรน 02610—หมายเลขซเรยล 403230000 และขนไป
หมายเลขรน 02611—หมายเลขซเรยล 402000000 และขนไป

คมอของผปฏบตงาน

ขอมลเบองตน

กรณาอานเอกสารนอยางละเอยดเพอศกษาวธควบคมและบำรงรกษาผลตภณฑอยางเหมาะสม
และเพอหลกเลยงการบาดเจบและความเสยหายตอผลตภณฑ คณมหนาทใชงานผลตภณฑอยางถกตองและปลอดภย
คณสามารถตดตอ Toro ไดโดยตรงท www.Toro.com เพอขอเอกสารขอมลความปลอดภยผลตภณฑและเอกสารการฝกอบรมก
ารใชงาน ขอมลอปกรณเสรม รวมทงขอความชวยเหลอเพอคนหาตวแทนจำหนาย หรอลงทะเบยนผลตภณฑ
หากคณตองการซอมบำรง อะไหลแทของ Toro หรอขอมลเพมเตม
โปรดตดตอตวแทนบรการทไดรบอนญาตหรอฝายบรการลกคาของ Toro
และเตรยมหมายเลขรนและหมายเลขซเรยลของผลตภณฑไวใหพรอม รป 1
บอกตำแหนงของหมายเลขรนและหมายเลขซเรยลบนผลตภณฑ จดบนทกหมายเลขในชองวางทกำหนดให

g017365

รป 1
1. ปายรนและหมายเลขซเรยล

หมายเลขรน
หมายเลขซเรยล

คมอฉบบนใหขอมลเกยวกบอนตรายทอาจเกดขน และระบขอความความปลอดภยทแสดงดวยสญลกษณเตอนอนตราย (รป 2)
ซงบงบอกอนตรายทอาจสงผลใหเกดการบาดเจบรายแรงหรอเสยชวตหากคณไมปฏบตตามขอควรระวงทแนะนำ

© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

ลงทะเบยนท www.Toro.com.

คำแนะนำเดม (TH)
ตพมพในสหราชอาณาจกร
สงวนสทธทกประการ

*3449-206*

รป 2
สญลกษณเตอนอนตราย

g000502

คมอฉบบนใชคำ 2 คำในการเนนขอมล สำคญ เพอใหคณใสใจศกษาขอมลพเศษเกยวกบกลไกและ หมายเหต
เพอเนนขอมลทวไปทควรใหความสนใจเปนพเศษ
การใชงานหรอการควบคมอปกรณนบนทดนทปกคลมดวยปา พมไม
หรอหญาเปนการฝาฝนกฎหมายทรพยากรสาธารณะแหงแคลฟอรเนย มาตรา 4442 หรอ 4443
ยกเวนกรณทอปกรณตดตงเครองดกสะเกดไฟตามคำจำกดความในมาตรา 4442 โดยตองบำรงรกษาใหอยในสภาพด
หรอเปนอปกรณทสรางขนมา ตดตง และบำรงรกษาเพอใหปองกนการเกดเพลงไหม
อปกรณนไมไดตดตงเครองดกสะเกดไฟมาเปนมาตรฐาน ดงนน
คณตองตดตงชดดกสะเกดไฟกอนใชงานอปกรณนในแคลฟอรเนย
คมอเจาของเครองยนตทแนบมาจดทำขนมาเพอใหขอมลเกยวกบหนวยงานคมครองสงแวดลอม (EPA)
ของสหรฐอเมรกาและกฎหมายของรฐแคลฟอรเนยวาดวยการควบคมการปลอยมลพษของระบบไอเสย การบำรงรกษา
และการรบประกน อะไหลทดแทนสามารถสงซอไดจากผผลตเครองยนต
สำหรบรนทมการระบแรงมาของเครองยนต แรงมารวบยอดของเครองยนตไดมาจากการทดสอบในหองปฏบตการโดยผผลตเครอ
งยนตตามมาตรฐาน SAE J1349 เนองจากออกแบบและปรบแตงใหสอดคลองกบขอกำหนดดานความปลอดภย การปลอยไอเสย
และการทำงาน แรงมาจรงของเครองยนตในอปกรณกลมนจงนอยกวาอยางมนยสำคญ

คำเตอน
แคลฟอรเนย
คำเตอนขอเสนอ 65
ไอเสยเครองยนตจากผลตภณฑนมสารเคมทรฐแคลฟอรเนยทราบวาเปนสาเหตการเกดโรคมะเรง
ความพการแตกำเนด หรออนตรายตอระบบสบพนธอนๆ
การใชผลตภณฑนอาจทำใหตองสมผสกบสารเคมทรฐแคลฟอรเนยทราบวาเปนสาเหตการเกดโรคมะเรง
ความพการแตกำเนด หรออนตรายตอระบบสบพนธอนๆ
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ความปลอดภย

อปกรณนออกแบบตามขอกำหนดของมาตรฐาน ANSI B71.4-2012

ความปลอดภยทวไป

อปกรณนอาจทำใหเกดการบาดเจบแกมอและเทา รวมถงเกดอนตรายจากวตถกระเดนได ดงนน
ปฏบตตามคำแนะนำดานความปลอดภยทงหมดอยเสมอเพอหลกเลยงการบาดเจบรายแรง
การใชงานผลตภณฑนนอกเหนอจากวตถประสงคทกำหนดไวอาจเปนอนตรายตอคณและคนรอบขางได

• อานและทำความเขาใจเนอหาของ คมอผใชฉบบนกอนจะสตารทเครอง
• อยานำมอหรอเทาเขาใกลชนสวนเคลอนไหวของเครองตดหญา
• หากไมไดตดตงแผงกนและอปกรณนรภยอนๆ ทงหมดบนรถอเนกประสงค หรอแผงกนและอปกรณนรภยทำงานผดปกต
กรณาอยาใชรถ

• หามขวางทอหรอชองเปดใดๆ โดยเดดขาด กนผทอยรอบขางใหออกหางจากอปกรณในระยะทปลอดภย
• กนเดกๆ ออกจากพนททำงาน หามเดกควบคมเครองตดหญาโดยเดดขาด
• หยดอปกรณและดบเครองยนตกอนการซอมบำรง เตมเชอเพลง หรอแกไขการอดตนของอปกรณ
การใชงานหรอบำรงรกษาอยางไมถกตองอาจสงผลใหเกดการบาดเจบขนได เพอลดโอกาสทจะเกดการบาดเจบ
ใหปฏบตตามคำแนะนำดานความปลอดภยและสงเกตสญลกษณเตอนอนตราย ไดแก ขอควรระวง คำเตอน หรออนตราย
ซงเปนคำแนะนำเพอความปลอดภยสวนบคคล การไมปฏบตตามคำแนะนำเหลานอาจสงผลใหบาดเจบหรอเสยชวตได
ดขอมลเกยวกบความปลอดภยเพมเตมไดในคมอฉบบน เมอจำเปน
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สตกเกอรความปลอดภยและคำแนะนำ
สตกเกอรคำแนะนำและความปลอดภยมองเหนไดงายและตดอยใกลกบบรเวณทมโอกาสเกดอนตราย
เปลยนสตกเกอรทชำรดหรอสญหาย

decal130-8322

130-8322
1. ใชเฉพาะเชอเพลงทมปรมาณแอลกอฮอลนอยกวา 10% เทานน
2. อานขอมลเพมเตมเกยวกบเชอเพลงไดจาก คมอผใช

3. หามใชเชอเพลงทมปรมาณแอลกอฮอลมากกวา 10% เทานน

decal111-9826

111-9826
1. อนตรายจากการถกบาด/ตดมอหรอเทา
ชดตดหญา—เกบมอและเทาใหพนจากชนสวนเคลอนไหว

2. อานคมอผใช

decal111-5393

111-5393
4. อนตรายจากวตถกระเดน กนผทอยรอบขางออกจากเครองตดหญา

1. คำเตอน—รบการฝกอบรมเกยวกบผลตภณฑ อานคมอผใช

2. อนตรายจากการถกบาด/ตดมอหรอเทา ใบมดเครองตดหญา
ถอดสายออกจากหวเทยนกอนทำงานกบอปกรณ
หามตอชนสวนตดทเปนโลหะโดยเดดขาด
3. คำเตอน—สวมใสแวนนรภยและอปกรณปองกนการไดยน

5. คำเตอน—อยาแตะพนผวรอน ตดตงแผงกนใหเขาท
อยหางจากชนสวนเคลอนไหว ตดตงแผงกนใหเขาท
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decal94-8072

94-8072
1. คำเตอน—อนตรายจากการถกบาด/ถกตดมอหรอเทา กลไกการตด

g017410

H295159
1. การดบเครองยนต

decal133-8062

133-8062
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การตงคา

1

การประกอบมอจบ
ไมตองใชชนสวน

ขนตอน
1.

เลอนบชชง 2 ชนเขาไปในโครง

รป 3
1. มอจบสวนลาง
2. บชชง
3. นอต

2.

4. โครง
5. สลกเกลยว
6. แหวน

วางมอจบสวนลางไวระหวางบชชงและยดใหแนนดวยสลกเกลยวมอจบ 1 ตว, แหวน 2 ตว และนอต 1 ตว

หมายเหต: วางมอจบสวนลางไวระหวางบชชง โดยใหชดคกสตอปอยดานขวา
3.

ทำซำแบบเดยวกนกบฝงตรงขาม

4.

เรยงรบนมอจบสวนบนใหตรงกบมอจบสวนลาง
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g017333

รป 4
1. มอจบสวนบน
2. ทหมนมอ
3. แหวน

g209291

4. สลกตว U
5. มอจบสวนลาง

5.

ใสสลกตว U ผานมอจบสวนบนและสวนลาง แลวยดดวยแหวนและทหมนมอ

6.

ตดชดลนเรงทดานนอกของมอจบและยดใหแนนดวยนอตและสกรหวกลม

รป 5
1. นอต

2. สกรหวกลม
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g209280

2

การตดตงฟตสตอป
ไมตองใชชนสวน

ขนตอน
ยดฟตสตอปเขากบสลกเกลยวทดานขวาของมอจบสวนลางโดยใชนอต 1 ตวและแหวน 2 ตว (รป 6)

หมายเหต: ตดตงฟตสตอปโดยใชรลางของฟตสตอปดงแสดงใน รป 6

รป 6
4. สลกเกลยว
5. มอจบสวนลาง

1. ฟตสตอป
2. นอต
3. แหวน
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g027774

3

การเตมนำมนเครอง
ไมตองใชชนสวน

ขนตอน

สำคญ: อปกรณของคณไมไดเตมนำมนเครองมาใหจากโรงงาน กอนสตารทเครอง ใหเตมนำมนเครอง
ขอมลจำเพาะของนำมนเครอง
ความจนำมนเครอง

0.59 ลตร (20 ออนซของเหลว)

ความหนดของนำมน

นำมนแรเกรดรวม SAE 10W-30

ประเภทบรการ API

SJ ขนไป

1.

เลอนอปกรณไปวางบนพนราบ

2.

ถอดกานวดนำมนเครองโดยหมนฝาปดทวนเขมนาฬกา แลวดงออกมา (รป 7)

รป 7
1. เตม
2. สง

3.

3. ตำ

เทนำมนประมาณ 3/4 ของความจเครองยนตลงไปในทอเตมนำมนเครองอยางระมดระวง (รป 8)
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g017332

รป 8

4.

รอ 3 นาทใหนำมนไหลเขาเครองยนตจนเขาท

5.

เชดกานวดนำมนเครองดวยผาสะอาด

6.

สอดกานวดลงในทอเตมนำมน แตไมตองหมนเกลยวลงไป จากนนดงกานวดออก

7.

อานระดบนำมนบนกานวด (รป 7)

g017338

• ถาระดบนำมนบนกานวดตำเกนไป ใหเทนำมนลงไปในทอเตมอกเลกนอย รอ 3 นาท และทำซำขนตอน 5 ถง 7
จนกระทงนำมนเครองอยในระดบทถกตอง

• ถาระดบนำมนสงเกนไป ใหถายนำมนสวนเกนออกมาจนไดระดบทเหมาะสม โปรดด การเปลยนนำมนเครอง (หนา 25)

สำคญ: ถาระดบนำมนในเครองยนตสงหรอตำเกนไป แลวเดนเครอง อาจจะทำใหเครองยนตเสยหายได
8.

สอดกานวดกลบเขาทและขนดวยมอใหแนนหนา

สำคญ: เปลยนนำมนเครองหลงจากใชงาน 5 ชวโมงแรก หลงจากนนใหเปลยนทกป โปรดด การเปลยนนำมนเครอง
(หนา 25)
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ภาพรวมผลตภณฑ

g017341

รป 9
1.
2.
3.
4.
5.

ฝาปดทอเตมนำมน
สลกสตารทเครองยนต
คนโยกลนเรง
ตวทำงานเมอมผควบคม
มอจบ

6.
7.
8.
9.

ลกบดยดมอจบ
ฝาครอบเครองยนต
บงทอไอเสย
กานวด

g017335

รป 10
1. หวเทยน
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

บงทอไอเสย
ทอไอเสย
กานวด
มอจบสตารทตอร
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ฝาปดทอเตมนำมน
ทกนนว
กรองอากาศ
คารบเรเตอร

ขอมลจำเพาะ
รน

ความกวางการตด

ความกวางผลตภณฑ

02610

46.5 ซม. (18-1/2 นว)

57.5 ซม. (22-1/2 นว)

02611

53.5 ซม. (21 นว)

63.5 ซม. (25 นว)

การปฏบตงาน

หมายเหต: ดดานซายและขวาของรถจากตำแหนงปกตในการควบคมรถ

กอนการปฏบตงาน
ความปลอดภยกอนการใชงาน
ความปลอดภยทวไป
•
•
•
•
•

ทำความคนเคยกบการใชงานอปกรณอยางปลอดภย ระบบควบคมของผขบข และปายความปลอดภย
ตรวจสอบวาแผงปองกนและอปกรณนรภยทงหมดตดตงอยและทำงานไดตามปกต
ตรวจสภาพเครองตดหญาใหแนใจวาใบมด สลกยดใบมด และชนสวนชดตดไมมความเสยหาย
ตรวจสอบพนทบรเวณทตองการใชเครองตดหญาและจดเกบวตถตางๆ ทอาจกระเดนออกใหหมด
ระหวางปรบความสงในการตด คณอาจแตะโดนใบมด ซงอาจจะทำใหบาดเจบได
– ดบเครองยนตและรอใหชนสวนเคลอนไหวทงหมดหยดนง
– ถอดสายไฟหวเทยนจากหวเทยนกอนปรบความสงในการตด

ความปลอดภยดานเชอเพลง
อนตราย

นำมนเชอเพลงตดไฟงายมากและเกดการระเบดไดงาย
เพลงไหมและการระเบดทเกดจากเชอเพลงอาจทำใหคณและผอนไดรบบาดเจบ รวมถงทำใหทรพยสนเสยหายได
• เพอปองกนการเกดไฟฟาสถตทจดระเบดนำมนเชอเพลง ใหวางถงเชอเพลง
และ/หรอเครองตดหญาไวบนพนกอนจะเตมเชอเพลง หามวางบนวตถหรอยานพาหนะใดๆ
• ควรเตมเชอเพลงนอกอาคารในพนทโลงขณะทเครองยนตยงเยนอย เชดนำมนทหกออกมา
• หามสบบหรหรอทำกจกรรมทกอประกายไฟขณะเตมนำมน
• ใสนำมนในภาชนะทไดรบการรบรองและเกบใหหางจากมอเดก

คำเตอน

เชอเพลงเปนอนตราย อาจถงตายไดหากกลนเขาไป
การสมผสกบไอเชอเพลงเปนเวลานานอาจทำใหไดรบบาดเจบหรอเจบปวยรายแรงได
• หลกเลยงการสดดมไอเชอเพลงเปนเวลานาน
• รกษาระยะหางระหวางใบหนากบหวจายหรอฝาถงเชอเพลง
• อยาใหเชอเพลงเขาตาหรอถกผวหนง

การเตมนำมน

• เพอใหไดผลดทสด ควรใชนำมนเบนซนไรสารตะกวทสะอาดและใหม มคาออกเทน 87 ขนไป (วธการคดอตรา (R+M)/2)
• สามารถใชนำมนเชอเพลงทมธาตออกซเจนเปนองคประกอบและมสวนผสมของเอทานอลไมเกน 10% หรอ MTBE 15%
โดยปรมาตร
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• หามใชนำมนเบนซนผสมเอทานอล เชน E15 หรอ E85 ซงมปรมาณเอทานอลมากกวา 10%

เพราะอาจกอใหเกดปญหาดานสมรรถนะและ/หรอเครองยนตเสยหายได ซงการรบประกนไมครอบคลม

• หามใชนำมนเบนซนทมสวนผสมของเมทานอล
• หามเกบเชอเพลงไวในภาชนะหรอถงเชอเพลงในชวงฤดหนาว เวนแตมการใสสารคงสภาพลงในเชอเพลง
• หามผสมนำมนเครองกบนำมนเบนซน
เตมถงเชอเพลงดวยนำมนเบนซนปกตไรสารตะกวจากปมนำมนทมแบรนดนาเชอถอ (รป 11)

สำคญ: เพอลดปญหาการสตารท เตมสารคงสภาพ/หวเชอนำมนเชอเพลงลงในนำมนใหมตามคำแนะนำจากผผลตสาร
คงสภาพนำมนเชอเพลง

ดขอมลเพมเตมไดจากคมอเจาของเครองยนต

รป 11

การตรวจสอบระดบนำมนเครอง
1.

เลอนอปกรณไปยงพนราบ

2.

ถอดกานวดนำมนเครองโดยหมนฝาปดทวนเขมนาฬกา แลวดงออกมา (รป 12)
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รป 12
1. เตม
2. สง

g017332

3. ตำ

3.

เชดกานวดนำมนเครองดวยผาสะอาด

4.

สอดกานวดลงในทอเตมนำมน แตไมตองหมนเกลยวลงไป จากนนดงกานวดออก

5.

อานระดบนำมนบนกานวด (รป 12)

• ถาระดบนำมนบนกานวดตำเกนไป (รป 12) ใหเทนำมนแรเกรดรวม SAE 10W-30 ประเภทซรส API ระดบ SJ

ขนไปลงในทอเตมเลกนอย จากนนรอ 3 นาท และทำซำขนตอน 3 ถง 5 จนกวานำมนมระดบทถกตองบนกานวด

• ถาระดบนำมนสงเกนไป (รป 12) ใหถายนำมนสวนเกนออกมาจนไดระดบทเหมาะสม โปรดด การเปลยนนำมนเครอง
(หนา 25)

สำคญ: ถาระดบนำมนในเครองยนตสงหรอตำเกนไป แลวเดนเครอง อาจจะทำใหเครองยนตเสยหายได
6.

สอดกานวดลงในทอเตมนำมนแลวหมนใหแนน

สำคญ: เปลยนนำมนเครองหลงจากใชงาน 5 ชวโมงแรก หลงจากนนใหเปลยนทกป โปรดด การเปลยนนำมนเครอง
(หนา 25)
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การปรบความสงในการตด
คำเตอน

ระหวางปรบความสงในการตด คณอาจแตะโดนใบมด ซงอาจจะทำใหบาดเจบได
• ดบเครองยนตและรอใหชนสวนเคลอนไหวทงหมดหยดนง
• สวมใสถงมอขณะซอมบำรงชดตดหญา

ขอควรระวง

ถาหากเครองยนตเดนอย ทอพกไอเสยจะรอนและลวกคณได
ดงนนอยใหหางจากทอพกไอเสยทรอน
ปรบความสงในการตดตามตองการ
1.

ปรบสวตชเปด/ปดไปทตำแหนงปด

2.

ถอดสายไฟจากหวเทยน

3.

เอยงเครองตดหญาขน โดยใหกานวดหนลง

4.

สวมใสถงมอปองกน แลวถอดสลกเกลยวของใบมดและชดตดหญาออก

5.

วางตวคนตามความสงทตองการ จากนนตดตงชดตดหญาดงแสดงใน รป 13

รป 13
1. บารใบมดตด
2. ตวคน

4. สลกใบมด
5. ตวคนใหญ

3. ประกบใบมด

หมายเหต: ตวคนใหญตองอยใตใบพดตลอดเวลา
6.

ขนสลกใบมดจนกระทงไดแรงบด 25 นวตนเมตร (18 ฟตปอนด)
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ระหวางการปฏบตงาน
ความปลอดภยระหวางการใชงาน
ความปลอดภยทวไป

• สวมใสเสอผาทเหมาะสม รวมถงอปกรณปองกนดวงตา กางเกงขายาว รองเทากนลนทแนนหนา และอปกรณปองกนการไดยน
ถาผมยาวใหมดไปขางหลงและอยาสวมใสเสอผาหลวมหรอเครองประดบทหยอน
โปรดมสมาธขณะควบคมอปกรณ อยาทำกจกรรมททำใหเสยสมาธ
มฉะนนอาจสงผลใหเกดการบาดเจบหรอเกดความเสยหายตอทรพยสนได
อยาขบรถขณะปวย เหนอยลา หรออยภายใตฤทธของแอลกอฮอลหรอยาเสพตด
ใบมดคมมาก การสมผสโดนใบมดอาจทำใหไดรบบาดเจบรายแรง
ดบเครองยนตและรอใหชนสวนเคลอนไหวทงหมดหยดนงกอนจะออกจากตำแหนงใชงาน
เมอคณปลอยตวทำงานเมอมผควบคม เครองยนตควรจะดบและใบมดควรหยดภายใน 3 วนาท แตหากไมหยด
ควรเลกใชงานอปกรณทนทและตดตอตวแทนบรการทไดรบอนญาต
ใชเครองตดหญาเฉพาะเมอทศนวสยดและสภาพอากาศเหมาะสมเทานน อยาใชเครองตดหญาเมอมความเสยงทจะเกดฟาผา
หญาหรอใบไมแฉะอาจทำใหบาดเจบไดหากคณลนไปโดนใบมด ดงนนไมควรตดหญาในพนทชนแฉะ ถาเปนไปได
ใชความระมดระวงเมอเขาใกลมมอบ พมไม ตนไม หรอวตถอนๆ ทอาจขดขวางการมองเหน
ระมดระวงหลมบอ แอง เนน หน หรอวตถอนๆ ทซอนอย พนทขรขระอาจกอใหเกดอบตเหตจากการลนลมได
หยดอปกรณและตรวจสอบใบมดหลงจากชนกบวตถหรอหากอปกรณสนผดปกต
ซอมแซมความเสยหายทงหมดกอนกลบไปใชงานตอ
กอนลกออกจากตำแหนงใชงาน ใหดบเครองยนตและรอใหชนสวนเคลอนไหวทงหมดหยดนง
ถาหากเครองยนตเดนอย ทอพกไอเสยจะรอนและลวกคณได ดงนนอยใหหางจากทอพกไอเสยทรอน
ใชอปกรณเสรมและอปกรณตอพวงทบรษท Toro® รบรองเทานน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ความปลอดภยบนทางลาด

กอนใชงานบนทางลาด ใหสำรวจพนทเพอประเมนความลาดชนจรงในบรเวณทคณจะใชอปกรณ
หลกเลยงการตดหญาทยงเปยก เพราะการวางเทาไมถกตองอาจกอใหเกดอบตเหตจากการลนลมได
ใหระมดระวงเวลาเขาใกลทางชน คลอง หรอทำนบ
ขณะใชงานอปกรณ ใชมอจบบรเวณมอจบตลอดเวลา
เมอตดหญาบนเนนทลาดชนมากและคณตองเออมมอไกลขน ใหใชสวนตอขยายมอจบทผานการรบรองถาคณตองเออมมอไ
กลขน

•
•
•
•
•

การสตารทเครองยนต
1.

ดนคนโยกลนเรงไปทตำแหนงโชค ตรวจสอบใหแนใจวาสวตชเชอเพลงอยในตำแหนงเปด

รป 14
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2.

บบตวทำงานเมอมผควบคมเขาหามอจบ

รป 15
1. มอจบ

3.

2. ตวทำงานเมอมผควบคม

วางเทาบนฐานเดคและเอยงอปกรณเขาหาตวคณ (รป 16)

รป 16

4.

g017334

ดงมอจบสายสตารท

หมายเหต: หากเครองยนตไมสตารทหลงจากพยายามแลวสองสามครง โปรดตดตอตวแทนบรการทไดรบอนญาต
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การปรบโชก

ใชชดลนเรงเพอปรบโชก (รป 17)

รป 17
1. โชกเปด

2. โชกปด
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การดบเครองยนต

ระยะการซอมบำรง: กอนการใชงานแตละครงหรอทกวน
หากตองการดบเครองยนต ใหปลอยตวทำงานเมอมผควบคม (รป 18)

สำคญ: เมอคณปลอยตวทำงานเมอมผควบคม ทงเครองยนตและใบมดควรจะหยดทำงานภายใน 3 วนาท แตหากไมหยด
ควรเลกใชงานอปกรณทนทและตดตอตวแทนบรการทไดรบอนญาต

รป 18

g017366

เคลดลบการปฏบตงาน
เคลดลบในการตดหญาทวไป

สำคญ: การใชงานอปกรณบนทางลาดทมความชนมากกวา 45° จะทำใหเครองยนตเสยหายรายแรง
เนองจากการขาดการหลอลน หามใชงานอปกรณบนทางลาดทมความชนมากกวา 45°
• ตรวจสอบพนทบรเวณทตองการใชเครองตดหญาและจดเกบวตถตางๆ ทอาจกระเดนออกใหหมด
• หลกเลยงไมใหใบมดชนกบวตถแขง หามเขนเครองตดหญาทบไปบนวตถใดๆ
• หากเครองตดหญากระทบกบวตถหรอเรมสน ใหดบเครองยนตทนท
แลวถอดสายไฟออกจากหวเทยนกอนจะตรวจสอบความเสยหายของอปกรณ
• ตดตงใบมดใหมกอนฤดการตดหญาจะเรมเพอประสทธภาพการตดทดทสด
• เปลยนใบมดเปนใบมดของแทของ Toro เมอจำเปน

การตดหญา

• ตดเพยง ⅓ ของความสงของใบหญาในแตละครง อยาตดตำกวาการตงคาสงสด

•
•

เวนเสยแตหญาไมหนาหรอเปนชวงปลายฤดใบไมรวงทหญาเรมจะเตบโตชาลง โปรดด การปรบความสงในการตด (หนา 16)
ไมแนะนำใหตดหญาทสงเกน 15 ซม. (6 นว) หากหญายาวเกนไป เครองตดหญาอาจอดตนและทำใหเครองยนตตดขด
หญาและใบไมเปยกอาจจะจบตวเปนกอนบนพนสนาม สงผลใหเครองตดหญาอดตนหรอเครองยนตตดขดได
ดงนนไมควรตดหญาในพนทชนแฉะ

คำเตอน

หญาหรอใบไมแฉะอาจทำใหบาดเจบไดหากคณลนไปโดนใบมด ตดหญาในสภาวะทแหงเทานน ถาเปนไปได
• ในฤดแลงอาจเกดอนตรายจากไฟไหมได โปรดปฏบตตามคำเตอนเกยวกบเพลงไหมของทองถน
•

และวางเครองตดหญาในททไมมหญาแหงและเศษใบไมแหง
หากผลทออกมายงไมนาพอใจ ใหลองทำตามขนตอนใดขนตอนหนงดงตอไปน:
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– เปลยนใบมดหรอถอดออกไปลบคม
– เดนใหชาลงขณะตด
– เพมความสงในการตด
– ตดหญาใหบอยขน
– ตดหญาโดยทำใหแนวการตดซอนกน

การตดใบไม

• หลงจากตดหญาบนสนามแลว ดใหแนใจวาสามารถมองเหนสนามครงหนงผานเศษหญาทปกคลมได
คณอาจจะตองเขนเครองตดหญาผานใบไมมากกวา 1 ครง

• ไมแนะนำใหตดหญาทสงเกน 15 ซม. (6 นว) หากใบหญาปกคลมหนาเกนไป
เครองตดหญาอาจอดตนและทำใหเครองยนตตดขด

• ลดความเรวในการตดลง ถาเครองตดหญาไมสามารถตดใบไมใหมความละเอยดเพยงพอ

หลงการปฏบตงาน
ความปลอดภยหลงจากการใชงาน
ความปลอดภยทวไป

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

ความปลอดภยในการขนยาย

• ใชความระมดระวงเมอยกเครองตดหญาขนหรอลง
• ยดเครองตดหญาใหแนนหนา
• ยกอปกรณขนหรอลงดวยความระมดระวงเพอหลกเลยงขอบคม

การทำความสะอาดอปกรณ

ระยะการซอมบำรง: กอนการใชงานแตละครงหรอทกวน
หลงจากการใชงานแตละครง

คำเตอน

เครองตดหญาอาจจะปลอยวสดออกมาจากดานลาง
• สวมใสแวนนรภย
• อยในตำแหนงควบคม (หลงมอจบ)
• หามไมใหผอนอยใกลๆ ขณะทำงาน
1.

เอยงเครองตดหญาขน โดยใหกานวดหนลง

2.

ใชแปรงหรอลมเปาเพอกำจดหญาและเศษวสดออกจากบงทอไอเสย โครงกระจงดานบน และบรเวณรอบๆ ฐานเดค
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การบำรงรกษา
กำหนดการบำรงรกษาทแนะนำ
ระยะการซอมบำรง
กอนการใชงานแตละครง
หรอทกวน
หลงจากการใชงานแตละครง
กอนจดเกบ

ทกป

ขนตอนการบำรงรกษา
• เครองยนตควรดบภายใน 3 วนาทหลงการปลอยตวทำงานเมอมผควบคม
• ทำความสะอาดเศษหญาและดนออกจากรอบเครองตดหญา
• ทำความสะอาดเศษหญาและดนออกจากรอบเครองตดหญา
• ถายนำมนเชอเพลงกอนทำการซอมแซมตามคำแนะนำและกอนการจดเกบประจำป
• ทำความสะอาดระบบหลอเยน กำจดเศษหญา เศษวสด
หรอเศษดนออกจากครบระบายความรอนเครองยนตและสตารทเตอร
ทำความสะอาดระบบใหบอยขนหากใชงานในสภาพแวดลอมทสกปรกหรอมเศษหญามาก
•
•
•
•

ซอมบำรงไสกรองอากาศ โดยซอมบำรงบอยขนหากใชงานในสภาวะทมฝน
เปลยนนำมนเครอง
ซอมบำรงหวเทยนและเปลยนหวเทยนหากจำเปน
เปลยนใบมดหรอถอดออกไปลบคม (ทำใหบอยขนหากขอบทอเรว)

ความปลอดภยในการบำรงรกษา
• ถอดสายไฟหวเทยนจากหวเทยนกอนทำการบำรงรกษา

• สวมถงมอและแวนนรภยระหวางบำรงรกษาเครองตดหญา
• ใบมดคมมาก การสมผสโดนใบมดอาจทำใหไดรบบาดเจบรายแรง สวมถงมอขณะบำรงรกษาใบมด
• หามแกไขเปลยนแปลงอปกรณนรภย และตรวจสอบเปนประจำวาอปกรณทำงานตามปกต
• การเอยงเครองตดหญาอาจทำใหเชอเพลงรวไหลได นำมนเชอเพลงตดไฟงายและเกดการระเบดได ซงทำใหเกดการบาดเจบได
เดนเครองจนเชอเพลงหมด หรอถายเชอเพลงออกดวยปมมอ หามทำกาลกนำกบเชอเพลง

• เพอสมรรถนะสงสดและความปลอดภยในการใชงานอยางตอเนอง โปรดใชเฉพาะอะไหลทดแทนและอปกรณเสรมของแทจาก
Toro อะไหลทดแทนและอปกรณเสรมทผลตโดยผผลตรายอนอาจเปนอนตราย
และการใชงานดงกลาวอาจทำใหการรบประกนผลตภณฑเปนโมฆะ
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การเตรยมการบำรงรกษา
คำเตอน

การเอยงเครองตดหญาอาจทำใหเชอเพลงรวไหลได นำมนเชอเพลงตดไฟงายและเกดการระเบดได
ซงทำใหเกดการบาดเจบได
เดนเครองจนเชอเพลงหมด หรอถายเชอเพลงออกดวยปมมอ หามทำกาลกนำกบเชอเพลง
1.

ดบเครองยนตและรอใหชนสวนเคลอนไหวทงหมดหยดนง

2.

ถอดสายไฟหวเทยนจากหวเทยน (รป 19) กอนการบำรงรกษา

สำคญ: เอยงเครองตดหญาขนโดยใหกานวดหนลงเสมอ ถาเอยงเครองตดหญาไปอกดาน นำมนอาจลนรางวาลว
และตองรออยางนอย 30 นาทเพอใหนำมนระบายออก

รป 19
1. สายหวเทยน

3.

หลงจากทำตามขนตอนการบำรงรกษาแลว เชอมตอสายหวเทยนเขากบหวเทยน
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การซอมบำรงไสกรองอากาศ
ระยะการซอมบำรง: ทกป
1.

กดสลกยดทดานบนของฝาครอบไสกรองอากาศ (รป 20)

รป 20
1. ฝาครอบ
2. สลกยด

3. ไสกรอง

2.

เปดฝาครอบ

3.

ถอดไสกรองอากาศออกมา (รป 20)

4.

ตรวจสอบไสกรองอากาศและเปลยนอนใหม หากเสยหายหรอสกปรกมาก

5.

ตรวจสอบไสกรองกระดาษ
A.

หากไสกรองเสยหายหรอเปยกชมดวยนำมนหรอเชอเพลง ใหเปลยน

B.

หากไสกรองสกปรก ใหเคาะบนผวแขงหลายๆ ครงหรอเปาลมทมแรงดนตำกวา 2.07 บาร (30 ปอนดตอตร.นว)
ผานดานขางของไสกรองทหนเขาหาเครองยนต

หมายเหต: หามใชแปรงปดฝนออกจากไสกรอง เพราะแรงปดจะทำใหฝนจมเขาไปในเสนใย
6.

กำจดฝนออกจากตวเรอนไสกรองอากาศและฝาครอบโดยใชผาขรวชบนำหมาด ๆ

สำคญ: อยาเชดฝนเขาในทออากาศ
7.

สอดไสกรองอากาศเขาไปในตวเรอนไสกรองอากาศ

8.

ตดตงฝาครอบ

24

g017339

การเปลยนนำมนเครอง
ระยะการซอมบำรง: ทกป

หมายเหต: เดนเครองประมาณ 2-3 นาทกอนการเปลยนนำมนเครองเพอใหนำมนเครองอน
นำมนเครองอนจะไหลไดดกวาและดกจบสงสกปรกไดมากกวา
ขอมลจำเพาะของนำมนเครอง
ความจนำมนเครอง

0.59 ลตร (20 ออนซของเหลว)

ความหนดของนำมน

นำมนแรเกรดรวม SAE 10W-30

ประเภทบรการ API

SJ ขนไป

1.
2.
3.

ตรวจสอบใหแนใจวาถงเชอเพลงมเชอเพลงเพยงเลกนอยหรอไมมเลย เพอปองกนไมใหเชอเพลงรวไหลเมอเอยงเครองยนต

โปรดด การตรวจสอบระดบนำมนเครอง (หนา 14)

ถอดกานวดนำมนเครองโดยหมนฝาปดทวนเขมนาฬกา แลวดงออกมา (รป 21)

รป 21
1. เตม
2. สง

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3. ตำ

เอยงเครองยนต (ใหไสกรองอากาศหนขน) เพอระบายนำมนใชแลวออกจากทอเตมนำมน
หลงจากถายนำมนทใชแลว วางเครองตดหญากลบในตำแหนงใชงาน

เทนำมนประมาณ ¾ ของความจเครองยนตลงไปในทอเตมนำมนเครองอยางระมดระวง
รอ 3 นาทใหนำมนไหลเขาเครองยนตจนเขาท

เชดกานวดนำมนเครองดวยผาสะอาด

สอดกานวดลงในทอเตมนำมน แตไมตองหมนเกลยวลงไป จากนนดงกานวดออก

อานระดบนำมนบนกานวด (รป 21)
• ถาระดบนำมนบนกานวดตำเกนไป ใหเทนำมนลงไปในทอเตมอกเลกนอย รอ 3 นาท และทำซำขนตอน 8 ถง 10
จนกระทงนำมนเครองอยในระดบทถกตอง
• ถาระดบนำมนสงเกนไป ใหถายนำมนสวนเกนออกมาจนไดระดบบนกานวดทเหมาะสม

สำคญ: ถาระดบนำมนในเครองยนตสงหรอตำเกนไป แลวเดนเครอง อาจจะทำใหเครองยนตเสยหายได

11.
12.

สอดกานวดลงในทอเตมนำมนแลวหมนใหแนน
รไซเคลนำมนใชแลวใหถกวธ

การซอมบำรงหวเทยน

ระยะการซอมบำรง: ทกป—ซอมบำรงหวเทยนและเปลยนหวเทยนหากจำเปน
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ใชหวเทยน Toro ตดตอตวแทนบรการทไดรบอนญาต
1.

ดบเครองยนตและรอใหชนสวนเคลอนไหวทงหมดหยดนง

2.

ถอดสายไฟจากหวเทยน (รป 19)

3.

ทำความสะอาดรอบหวเทยน

4.

ถอดหวเทยนจากหวกระบอกสบ

สำคญ: เปลยนหวเทยนทแตก เสยหาย หรอสกปรก อยาทำความสะอาดบรเวณขว
เพราะหากเศษวสดเขาไปในกระบอกสบอาจทำใหเครองยนตเสยหายได
5.

ตงระยะหางบนหวเทยนไปท 0.76 มม. (0.030 นว) ตามทแสดงใน รป 22

รป 22
1. ฉนวนขวตรงกลาง

3. ชองวาง (ไมตามสเกล)

2. ขวดานขาง

6.

ตดตงหวเทยน

7.

ขนหวเทยนจนไดแรงบด 27 ถง 30 นวตนเมตร (20 ถง 22 ฟตปอนด)

8.

ตอสายไฟเขากบหวเทยน
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การเปลยนใบมด
ระยะการซอมบำรง: ทกป

สำคญ: คณตองใชประแจวดแรงบดเพอใหตดตงใบมดไดอยางถกตอง หากไมมประแจวดแรงบดหรอไมตองการทำขนตอน
นดวยตวเอง โปรดตดตอตวแทนบรการทไดรบอนญาต

ตรวจสอบใบมดทกครงทเชอเพลงหมด หากใบมดชำรดหรอมรอยแตก ใหเปลยนทนท หากขอบใบมดทอหรอบน
ใหถอดไปลบคมและปรบสมดล หรอเปลยนใบมด

คำเตอน

ใบมดคมมาก การสมผสโดนใบมดอาจทำใหไดรบบาดเจบรายแรง
• ถอดสายไฟจากหวเทยน
• สวมถงมอขณะบำรงรกษาใบมด
1.

โปรดด การเตรยมการบำรงรกษา (หนา 23)

2.

เอยงเครองตดหญาขนโดยใหกานวดหนลง

3.

ใชบลอกไมเพอวางใบมดใหมนคง

รป 23

4.

ถอดใบมดออก (ขนสลกใบมดทวนเขมนาฬกา) และเกบอปกรณยดทงหมดไว

5.

ตดตงใบมดอนใหม (หมนสลกใบมดตามเขมนาฬกา) และอปกรณยดทงหมด

สำคญ: วางปลายโคงของใบมดหนเขาหาตวเรอนอปกรณ
6.

ใหประแจวดแรงบดขนสลกใบมดใหไดแรงบด 25 นวตนเมตร (18 ฟตปอนด)

สำคญ: ขณะขดใบมดไวดวยบลอกไม ใหออกแรงดนประแจหางหนหรอประแจ และขนสลกใหแนนหนา
สลกนขนมากเกนไปไดยาก
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การจดเกบ

เกบอปกรณในพนทเยน สะอาด และแหง

การเตรยมเครองตดหญาสำหรบการจดเกบ
คำเตอน

ไอระเหยของนำมนเชอเพลงอาจระเบดได
• หามเกบเชอเพลงไวนานกวา 30 วน
• หามจดเกบเครองตดหญาในทปดลอมใกลแหลงเปลวเพลง
• ปลอยใหเครองยนตเยนลงกอนจดเกบ
1.

ระหวางเตมเชอเพลงครงสดทายของป ใหเตมสารคงสภาพเชอเพลงลงในเชอเพลงตามคำแนะนำของผผลตเครองยนต

2.

เดนเครองจนกระทงเครองดบเนองจากนำมนหมด

3.

หลอเครองยนตดวยเชอเพลง (Priming) แลวสตารทเครองยนตอกครง

4.

ปลอยใหเครองยนตเดนเครองจนดบ เมอคณไมสามารถสตารทเครองยนตไดอกตอไป
แสดงวาเครองไมมเชอเพลงเหลออยจรงๆ

5.

ถอดสายไฟจากหวเทยน

6.

ถอดหวเทยน เตมนำมน 30 มล. (1 ออนซของเหลว) ผานรหวเทยน และดงสายสตารทชา ๆ หลายๆ
ครงเพอใหนำมนกระจายไปตามกระบอกสบ เพอปองกนไมใหกระบอกสบสกหรอในชวงทไมไดใชงาน

7.

ตดตงหวเทยนและขนดวยประแจวดแรงบดจนไดแรงบด 20 นวตนเมตร (15 ฟตปอนด)

8.

ขนนอต สลก สกรทงหมด
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การแกไขปญหา
ปญหา
เครองยนตไมสตารท

สาเหตทเปนไปได
1. สายไฟไมเชอมตอกบหวเทยน

1. เชอมตอสายไฟเขากบหวเทยน

2. อดรในชองลมของฝาปดทอเตมนำมน

2. ทำความสะอาดรชองลมของฝาปดทอเตมนำ
มนหรอเปลยนฝาปดทอเตมนำมน
3. ตรวจสอบหวเทยนและปรบระยะหากจำเปน
เปลยนหวเทยน ถาหวเทยนบอด เสย
หรอแตก
4. ถายนำมนเกาออกและ/หรอเตมนำมนให
มลงในถงเชอเพลง หากปญหายงคงอย
โปรดตดตอตวแทนบรการทไดรบอนญาต

3. หวเทยนบอด เสย หรอชองวางไมถกตอง
4. ถงนำมนวางเปลาหรอระบบจายเชอเพลงมนำ
มนทหมดอาย
เครองยนตสตารทยากหรอสญเสยกำลง

1. อดรในชองลมของฝาปดทอเตมนำมน

1. ทำความสะอาดรชองลมของฝาปดทอเตมนำ
มนหรอเปลยนฝาปดทอเตมนำมน

2. ไสกรองอากาศสกปรกและอดตนการไหลของ
อากาศ

6. ถงนำมนมเชอเพลงทหมดอาย

2. ทำความสะอาดตวกรองอากา
ศเบองตนของไสกรองอากาศ
และ/หรอเปลยนไสกรองกระดาษ
3. ทำความสะอาดใตทองเครองตดหญา
4. ตรวจสอบหวเทยนและปรบระยะหากจำเปน
เปลยนหวเทยน ถาหวเทยนบอด เสย
หรอแตก
5. ตรวจสอบนำมนเครอง
เปลยนนำมนถาสกปรก เตมหรอระบายนำมน
เพอปรบระดบนำมนจนถงขดเตมบนกานวด
6. ใหเตมนำมนใหมลงในถงเชอเพลง

1. สายไฟไมเชอมตอกบหวเทยน

1. เชอมตอสายไฟเขากบหวเทยน

2. หวเทยนบอด เสย หรอชองวางไมถกตอง

2. ตรวจสอบหวเทยนและปรบระยะหากจำเปน
เปลยนหวเทยน ถาหวเทยนบอด เสย
หรอแตก
3. ทำความสะอาดสวนกรองอากา
ศเบองตนของไสกรองอากาศ
และ/หรอเปลยนไสกรองกระดาษ

3. ใตทองเครองตดหญามเศษหญาหรอเศษดน
4. หวเทยนบอด เสย หรอชองวางไมถกตอง
5. ระดบนำมนเครองตำเกนไป สงเกนไป
หรอสกปรกเกนไป

เครองเดนไมเรยบ

3. ไสกรองอากาศสกปรกและอดตนการไหลของ
อากาศ
เครองตดหญาหรอเครองยนตสนอยางรนแรง

1. ใตทองเครองตดหญามเศษหญาหรอเศษดน

1. ทำความสะอาดใตทองเครองตดหญา

2. นอตยดเครองยนตหลวม

2. ขนสลกยดเครองยนตใหแนน
3. ขนสลกยดใบมดใหแนน

3. สลกทยดใบมดหลวม
4. ใบมดงอหรอเสยสมดล
รปแบบการตดไมสมำเสมอ

การดำเนนการแกไข

4. ตงศนยใบมด หากใบมดงอ ตองเปลยน

1. คณตดหญาเปนลวดลายเดมซำๆ กน

1. เปลยนลวดลายในการตดหญา

2. ใตทองเครองตดหญามเศษหญาหรอเศษดน
3. ใบมดทอ

2. ทำความสะอาดใตทองเครองตดหญา
3. ลบใบมดหรอตงศนยใบมด
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หมายเหต:

ขอเสนอท 65 ขอมลคำเตอนของรฐแคลฟอรเนย
คำเตอนนคออะไร
คณอาจเหนการจดจำหนายผลตภณฑทมฉลากคำเตอนดงตอไปน:

คำเตอน: มะเรงและเปนอนตรายตอระบบสบพนธ—www.p65Warnings.ca.gov
ขอเสนอท 65 คออะไร
ขอเสนอ 65 มผลบงคบใชกบบรษททดำเนนธรกจในรฐแคลฟอรเนย ขายผลตภณฑในรฐแคลฟอรเนย หรอผลตผลตภณฑทอาจขายหรอซอภายในรฐแคลฟอรเนย
ระเบยบขอนบงคบใหผวาการรฐแคลฟอรเนยรกษาและเผยแพรรายการสารเคมททราบวาเปนสาเหตของมะเรง การพการแตกำเนด และ/หรอเปนอนตรายตอระบบสบพนธอนๆ
รายการซงมการปรบปรงเปนรายป ประกอบดวยสารเคมนบรอยรายการทพบในสนคาทใชในชวตประจำวน วตถประสงคของขอเสนอท 65
คอเพอแจงขอมลแกสาธารณชนเกยวกบการสมผสกบสารเคมเหลาน
ขอเสนอท 65 ไมไดสงหามการขายผลตภณฑทประกอบดวยสารเคมเหลาน แตกำหนดใหมการตดคำเตอนบนผลตภณฑ บรรจภณฑ หรอเอกสารทมากบผลตภณฑ
นอกจากน คำเตอนขอเสนอท 65 ไมไดหมายความวาผลตภณฑละเมดมาตรฐานหรอขอกำหนดดานความปลอดภยของผลตภณฑแตอยางใด ทจรงแลว
รฐบาลแคลฟอรเนยมคำรบรองวาคำเตอนขอเสนอท 65 "ไมเหมอนกบการตดสนทางกฎหมายทระบวาผลตภณฑ 'ปลอดภย’ หรอ 'ไมปลอดภย'"
สารเคมเหลานหลายชนดมการใชงานในผลตภณฑในชวตประจำวนมาหลายปโดยไมมการบนทกถงอนตราย หากตองการขอมลเพมเตม เขาไปทhttps://oag.ca.gov/prop65/faqsview-all.
คำเตอนขอเสนอท 65 หมายความวา บรษทได (1) ประเมนการสมผสสารและสรปวาการสมผสสารนนเกน "ระดบความเสยงทไมมนยสำคญ” หรอ (2)
เลอกทจะระบคำเตอนตามความเขาใจของตนเกยวกบการมอยของสารเคมทอยในรายการโดยไมมการพยายามประเมนการสมผสสาร

กฎหมายนบงคบใชททกแหงหนหรอไม
คำเตอนขอเสนอท 65 เปนขอกำหนดภายใตกฎหมายของรฐแคลฟอรเนยเทานน คำเตอนเหลานเหนไดทวไปภายในรฐแคลฟอรเนยในสถานการณตางๆ
รวมถงแตไมจำกดเฉพาะรานอาหาร รานขายของชำ โรงแรม โรงเรยน และโรงพยาบาล และบนผลตภณฑหลากหลายชนด นอกจากน
รานคาออนไลนและรานคาทสงสนคาทางพสดยงระบคำเตอนขอเสนอท 65 ทางเวบไซตหรอในแคตตาลอกของตนอกดวย

คำเตอนของรฐแคลฟอรเนยเปนอยางไรเมอเทยบกบขดจำกดของสวนกลาง
มาตรฐานขอเสนอท 65 มกมความเขมงวดกวามาตรฐานของสวนกลางและมาตรฐานสากล มสสารมากมายทตองระบคำเตอนขอเสนอท 65
แตมระดบทตำกวาขดจำกดทตองดำเนนการของสวนกลางหลายเทา ตวอยางเชน มาตรฐานขอเสนอท 65 สำหรบคำเตอนตะกวคอ 0.5 ไมโครกรม/วน
ซงตำกวามาตรฐานของสวนกลางและมาตรฐานสากลอยางมาก

เหตใดผลตภณฑทคลายคลงกนไมไดระบคำเตอนทงหมด

•
•
•
•

ผลตภณฑทขายในรฐแคลฟอรเนยตองตดฉลากขอเสนอท 65 ในขณะทผลตภณฑคลายคลงกนทขายทอนไมตองตดฉลากน
บรษททเกยวของในการฟองรองขอเสนอท 65 ทกำลงหาขอตกลงอาจจำเปนตองใชคำเตอนขอเสนอท 65 สำหรบผลตภณฑของตน แตบรษทอนๆ
ทผลตผลตภณฑทคลายกนอาจไมจำเปนตองมขอกำหนดดงกลาว
การบงคบใชขอเสนอท 65 นนไมสมำเสมอ
บรษทอาจเลอกไมระบคำเตอนเพราะพวกเขาสรปวา ไมจำเปนตองทำตามขอเสนอท 65 การไมระบคำเตอนบนผลตภณฑไมไดหมายความวาผลตภณฑปราศจากสารเคมในรา
ยการในระดบใกลเคยงกน

เหตใด Toro จงระบคำเตอนน
Toro เลอกทจะแจงขอมลแกผบรโภคใหมากทสดเทาททำได เพอใหผบรโภคสามารถตดสนใจไดอยางมขอมลเกยวกบผลตภณฑทตนซอและใชงาน Toro ระบคำเตอนในบางกรณ
ตามทตนรวามสารเคมในรายการตงแตหนงรายการขนไป โดยไมมการประเมนระดบการสมผสสาร เนองจากสารเคมในรายการไมไดมขอกำหนดขดจำกดการสมผสสารทงหมด
แมวาการสมผสสารจากผลตภณฑ Toro อาจละเลยไดหรออยภายในชวง "ความเสยงทไมมนยสำคญ” แมจะไมมความจำเปนแต Toro กเลอกทจะระบคำเตอนขอเสนอท
65 นอกจากน หาก Toro ไมไดระบคำเตอนเหลาน Toro อาจถกฟองรองโดยรฐแคลฟอรเนย หรอโดยบคคลเอกชนภายนอกทมองหาทางบงคบใชขอเสนอท 65
และตองโทษปรบจำนวนมาก

Rev A

การรบประกนของ Toro
การรบประกนแบบจำกดสองป

เงอนไขและผลตภณฑทคมครอง
The Toro Company และบรษทในเครอ และ Toro Warranty Company
ตามขอตกลงระหวางกน รบประกนผลตภณฑเพอการพาณชยของ Toro
(“ผลตภณฑ”) รวมกนวาผลตภณฑปราศจากตำหนทางดานวสดและงานฝมอเปนเวลา
2 ปหรอการทำงาน 1500 ชวโมง* แลวแตวาสงใดเกดกอน
การรบประกนนมผลกบผลตภณฑทงหมด ยกเวนเครองเตมอากาศ
(โปรดดคำชแจงการรบประกนแยกตางหากของผลตภณฑเหลาน)
หากมเงอนไขทใชสทธการรบประกนได เราจะซอมแซมผลตภณฑใหคณโดยไมมคาใชจาย
ซงรวมถงการวนจฉย แรงงาน อะไหล และการขนสง
การรบประกนนเรมตนตงแตวนทสงมอบผลตภณฑใหแกผซอปลกคนแรก
* ผลตภณฑตดตงดวยมเตอรนบชวโมง

คำแนะนำสำหรบการขอบรการตามการรบประกน
คณเปนผรบผดชอบในการแจงตวแทนจำหนายผลตภณฑเพอการพาณชยหรอผ
ขายผลตภณฑเพอการพาณชยทไดรบอนญาตทคณซอผลตภณฑมาทนททคณเช
อวามเงอนไขทใชสทธการรบประกนไดเกดขน หากคณตองการความชวยเหลอเกย
วกบการคนหาตวแทนจำหนายหรอผขายผลตภณฑเพอการพาณชยทไดรบอนญาต
หรอคณมคำถามเกยวกบสทธการรบประกนหรอความรบผดชอบ
คณสามารถตดตอเราไดท:
Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
952–888–8801 หรอ 800–952–2740
อเมล: commercial.warranty@toro.com

ความรบผดชอบของเจาของ
ในฐานะเจาของผลตภณฑ คณเปนผรบผดชอบในการบำรงรกษาและการปรบผลตภณฑ
ตามทกำหนดในคมอผใช การไมบำรงรกษาและปรบอปกรณตามทกำหนดไวอาจเปนเห
ตใหไมสามารถเรยกรองการรบประกนได

รายการและเงอนไขทไมคมครอง
ขอบกพรองหรอการทำงานผดปกตของผลตภณฑทเกดขนในระหวาง
ระยะเวลารบประกนอาจไมใชขอบกพรองทางวสดหรองานฝมอทงหมด
การรบประกนนไมคมครองสงตางๆ ตอไปน:

•

ขอบกพรองของผลตภณฑซงเปนผลจากการใชอะไหลทดแทนทไมใชของ Toro
หรอจากการตดตงและใชสวนขยายหรอดดแปลงใชอปกรณเสรมและอปกรณทไมใ
ชแบรนด Toro ผผลตอาจมการรบประกนแยกตางหากสำหรบรายการเหลาน

•

ขอบกพรองของผลตภณฑซงเปน ผลจากการไมปฏบตตามการบำรงรกษาและ/
หรอการปรบทแนะนำ กา รไมดแลรกษาผลตภณฑ Toro ตามแนวทางการบำรงรก
ษาทแนะนำในคมอผใชอาจสงผลใหการอางสทธการรบประกนถกปฏเสธ

•

ขอบกพรองของผลตภณฑซงเปนผลจากการใชงานผลตภณฑในทางทผด
การละเลย หรอไมใสใจ

•

ชนสวนทเปนวสดสนเปลองซงตองใชงานหมดไป ยกเวนกรณพบวามขอบกพรอง
ตวอยางของอะไหลทสกหรอหรอใชงานไปในระหวางการใชงานผลตภณฑตามปกต
รวมถงแตไมจำกดเพยง ผาเบรกและแผนรองเบรก แผนคลตช ใบมด ใบมดพวง
ลกกลงและแบรง (มซลหรออดจาระบ) ใบมดลาง หวเทยน ลอเลอนและแบรง
ลอยาง ไสกรอง สายพาน สวนประกอบหวสเปรยบางอยาง เชน ไดอะแฟรม หวฉด
และเชควาลว เปนตน

•

การไมไดปฏบตตามคำแนะนำเนองจากอทธพลภายนอก
สภาวะทถอวาเกดจากอทธพลภายนอก รวมถงแตไมจำกดเพยงสภาพอากาศ
หลกปฏบตในการจดเกบ การปนเปอน การใชเชอเพลง นำหลอเยน นำมนหลอลน
สารเตมแตง ปย นำ หรอสารเคมทไมผานการรบรอง เปนตน

•

ขอบกพรองหรอปญหาดานประสทธภาพเนองจากการใชเชอเพลง (เชน เบนซน
ดเซล หรอไบโอดเซล) ทไมเปนไปตามมาตรฐานอตสาหกรรมทเกยวของ

•
•

เสยงรบกวน การสนสะเทอน การสกหรอและฉกขาด และการเสอมสภาพตามปกต
“การสกหรอและฉกขาด” ตามปกตรวมถงแตไมจำกดเพยง
ความเสยหายตอเบาะทนงเนองจากการสกหรอหรอขดขด สทหลดลอก
สตกเกอรหรอหนาตางทมรอยขวน เปนตน

อะไหล
อะไหลทมกำหนดการเปลยนตามการบำรงรกษาทกำหนดมการรบประ
กนตามระยะเวลาจนถงกำหนดการเปลยนทดแทนของอะไหลดงกลาว
อะไหลทถกเปลยนทดแทนตามการรบประกนนมความคมครองตามระยะเวล
าการรบประกนเดมของผลตภณฑ และกลายเปนทรพยสนของ Toro Toro
จะเปนผตดสนใจสดทายวาจะซอมแซมอะไหลหรอชดเดม หรอเปลยนทดแทนให Toro
อาจใชอะไหลทผานการผลตใหมมาซอมแซมภายใตการรบประกน

การรบประกนแบตเตอรชนดคายประจไดลกและชนดลเธยมไออ
อน:
แบตเตอรชนดคายประจไดลกและชนดลเธยมไอออนมจำนวนกโลวตตชวโมงรวมตามทกำหนดทสามารถจายไฟไดตลอดอายการใชงาน เทคนคการใชงาน
การชารจ และการบำรงรกษาอาจยดหรอลดอายการใชงานโดยรวมได เนองจากแบต
เตอรในผลตภณฑนเปนวสดสนเปลอง จำนวนการใชงานระหวางรอบชารจจะคอยๆ
ลดลงจนกวาแบตเตอรจะเสอมสภาพโดยสมบรณ การเปลยนแบตเตอรทเสอมสภาพเ
นองจากการใชงานตามปกตถอเปนความรบผดชอบของเจาของ อาจตองเปลยนแบ
ตเตอรในระหวางระยะรบประกนผลตภณฑตามปกต โดยเจาของเปนผออกคาใชจาย
หมายเหต: (แบตเตอรลเธยมไอออนเทานน): แบตเตอรลเธยมไอออนม
การรบประกนเฉพาะชนสวนตามสดสวน โดยเรมตงแตปท 3 จนถงปท 5
ตามเวลาการใชงานอปกรณและชวโมงกโลวตตทใชงาน ดขอมลเพมเตมไดจาก คมอผใช

เจาของตองรบผดชอบคาบำรงรกษาเอง
การปรบจนเครองยนต การหลอลน การทำความสะอาดและขดเงา การเปลยนไสกรอง
นำหลอเยน และการบำรงรกษาทแนะนำทงหมดเปนการซอมบำรงผลตภณฑ Toro
ตามปกตบางสวนทถอเปนคาใชจายของเจาของ

เงอนไขทวไป
การซอมแซมโดยตวแทนจำหนายหรอผขายของ Toro
ทไดรบอนญาตเปนวธเยยวยาทางเดยวภายใตการรบประกนน
ทง The Toro Company และบรษท Toro Warranty ไมไดเปนผร
บผดตอคาเสยหายโดยออม คาเสยหายอนเนองมาจากการผดสญญา
หรอคาเสยหายจากผลสบเนอง ซงเกยวของกบการใชงานผลตภณฑ Toro
ทมการคมครองตามการรบประกนน รวมถงตนทนหรอคาใชจายใดๆ ของการ
จดหาอปกรณทดแทนหรอการซอมบำรงในระหวางชวงเวลาททำงานผดปกต
หรอในชวงทไมไดใชงานเพราะรอการซอมแซมเสรจสนภายใตการรบประกนน ยกเว
นการรบประกนดานมลพษทอางองดานลาง ถาม ไมมการรบประกนทชดแจงอนๆ
การรบประกนโดยปรยายทงหมดเกยวกบความสามารถในการจำหนายไดและความเ
หมาะสมกบการใชงานจำกดเฉพาะตามระยะเวลาของการรบประกนทชดแจงน
ในบางรฐไมอนญาตใหยกเวนคาเสยหายอนเนองมาจากการผดสญญาหร
อคาเสยหายจากผลสบเนอง หรอจำกดระยะเวลาการรบประกนโดยปรยาย
ดงนนขอยกเวนและขอจำกดอาจไมมผลบงคบใชกบคณ การรบประกนนระบสทธตามกฎ
หมายบางอยางของคณ และคณอาจมสทธอนๆ ทแตกตางกนไปในแตละรฐ

หมายเหตเกยวกบการรบประกนเครองยนต:
ระบบควบคมมลพษในผลตภณฑของคณอาจไดรบความคมครองจากการรบประกนอ
นแยกตางหาก ซงเปนไปตามขอกำหนดของหนวยงานคมครองสงแวดลอม (EPA)
ของสหรฐอเมรกา และ/หรอคณะกรรมการทรพยากรทางอากาศ (CARB) ของรฐแคล
ฟอรเนย ขดจำกดชวโมงทกำหนดขางตนไมมผลตอการรบประกนระบบควบคมมลพษ
โปรดดรายละเอยดคำชแจงการรบประกนการควบคมมลพษของเครองยนตทใหมาพรอ
มกบผลตภณฑของคณหรอระบในเอกสารของผผลตเครองยนต

ประเทศอนๆ นอกเหนอจากสหรฐอเมรกาหรอแคนาดา
ลกคาทซอผลตภณฑ Toro ทสงออกจากสหรฐอเมรกาหรอแคนาดาควรตดตอตวแทนจำหนาย Toro (ผขาย) เพอขอนโยบายการรบประกนสำหรบประเทศ จงหวด หรอรฐของคณ
หากคณไมพงพอใจกบบรการของตวแทนจำหนายหรอไมสามารถขอขอมลการรบประกนได ไมวาดวยเหตผลใดกตาม โปรดตดตอผนำเขาของ Toro
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