Form No. 3455-554 Rev A

โครงขนสง

รถลากพวงแบบลากจงตามหลง TransPro 80

หมายเลขรน 04238—หมายเลขซเรยล 402900001 และขนไป

คำแนะนำในการตดตง

ความปลอดภย
สตกเกอรความปลอดภยและคำแนะนำ
ปายและคำแนะนำดานความปลอดภยมองเหนไดชดเจน และตดอยใกลกบบรเวณทมโอกาสเกดอนตราย
เปลยนปายทเสยหายหรอหายไป

decal98-8687

98-8687
1. ยางลอของรถลากพวงควรเตมลม 0.35 บาร (5 ปอนดตอตารางนว) โปรดดคมอผใช

decal133-8061

133-8061

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

ลงทะเบยนท www.Toro.com.

คำแนะนำเดม (TH)
ตพมพในสหรฐอเมรกา
สงวนสทธทกประการ

*3455-554*

การตดตง

รถลากพวง Transpro 80 ออกแบบมาสำหรบใชงานกบ Greensmaster 800, 1000, 1010, 1600, 1610, 2000 และ 2600
รวมถง Flex 18, 21, 1800, 1820, 2100, 2120 และ Greensmaster แบบเดนตาม eFlex 1800, 1820, 2100, 2120

การตดตงชดเหลกยด
1.

สอดชดเหลกยดเขาไปในชดโครงขนสง โดยจดตำแหนงใหรตดตงดานหลงอยในแนวตรงกน (รป 1)

2.

ยดชดเหลกยดเขากบชดโครงขนสงดวยหมดเคลวส 1 ตว, แหวน 2 วง และปนตวอาร 2 ตว (รป 1)

รป 1
1. ชดเหลกยด
2. ชดโครงขนสง
3. หมดเคลวส

g215365

4. ปนตวอาร
5. แหวน

การตดตงชดเพลาและทางลาด (รน 04245) หรอราง (รน 04244
และ 04247)
1.

โปรดด รป 2 เพอประเมนวาควรใชรไหนในการตดตงเพอใหเหมาะกบความกวางของเครองตดหญา

รป 2
3. Greensmaster 1000, Flex 21, 2000, Flex 2100, 2120 และ
eFlex 2100 และ 2120

1. Greensmaster 1600, 2600, 1000 พรอมอปกรณตกแตง และ
2000 พรอมอปกรณตกแตง
2. Greensmaster 800, Flex 18, Flex 1800, 1820 และ eFlex 1800
และ 1820

สำคญ: หากเครอง Greensmaster มาพรอมกบอปกรณตกแตง จะมวธตดตงแตกตางจากขางตน
โปรดดขอมลในรายการตอไปน
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g014662

• Greensmaster 1000/2000 หรอ 2100 พรอมอปกรณตกแตง: ดานซายควรตงคาไปทตำแหนง 3
สวนดานขวาควรตงคาไปทตำแหนง 1

• Greensmaster 1800/eFlex 1800 พรอมอปกรณตกแตง: ดานซายควรตงคาไปทตำแหนง 2
สวนดานขวาควรตงคาไปทตำแหนง 3

2.

ตดตงชดเพลาและชดทางลาด (รป 3) หรอชดราง (รป 4) เขากบปลายแตละดานของโครงขนสงดวยสลกเกลยว (3/8
x 3 นว) 2 ตว, แหวน 4 วง และนอต 2 ตว

รป 3
1. ชดเพลา
2. ชดทางลาดดานขวา
3. สลกเกลยว (3/8 x 3 นว)

4. แหวน
5. นอต
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รป 4
1. ชดเพลา
2. ชดรางดานขวา
3. สลกเกลยว (3/8 x 3 นว)

g215363

4. แหวน
5. นอต

การตดตงชดประกอบลอ
1.

ตดตงชดประกอบลอเขากบดมลอแตละจดดวยนอตลอ 4 ตว (รป 5) ขนนอตจนไดแรงบด 108 นวตนเมตร (80 ฟต-ปอนด)

2.

ปรบแรงดนลมยางจนเทากบ 34 กโลปาสกาล (5 ปอนดตอตารางนว)

รป 5
1. เพลา

2. ชดประกอบลอ

สำคญ: หากแรงดนลมยางสงกวาทกำหนดอาจทำใหอปกรณเสยหายได
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การตดตง/การปรบแผนยดขอตอ
แผนยดขอตอจดสงและตดตงอยในตำแหนงมาตรฐาน (รป 6)

สำคญ: ชดเหลกยดของรถลากพวงจะตองขนานกบพนเมอตดตงเขากบขอตอของยานพาหนะลากจง

รป 6
ตำแหนงมาตรฐาน

g014666

ตดตงดวยรปแบบใดรปแบบหนงใน รป 7 หรอ รป 8 จากนนปรบและยดแผนยดขอตอเขากบเหลกยดของรถลากพวง

รป 7
ตำแหนงตดตงตำ

รป 8
ตำแหนงตดตงสง

5

g014667

g014668

การตดตงชดประกอบลอ Greensmower
รน 04244 และ 04247 เทานน
หมายเหต: สำหรบ Greensmaster 1000, 1010 และ 2000 ทมาพรอมกบอปกรณตกแตง

ใหถอดเพลาลอออกจากปลายสดของอปกรณตกแตง จากนนซอเพลาลอใหมมาตดตงแทน (หมายเลขอะไหล
106-5385) นอกจากน ใหตดตงชดรางทปลายของอปกรณตกแตงเขากบตำแหนงรของ Greensmaster 1600 และ 1610
(รป 2)

หมายเหต: สำหรบ Greensmaster 1800, 1820, 2100 และ 2120 ทมาพรอมกบอปกรณตกแตง
ใหถอดเพลาลอออกจากปลายสดของอปกรณตกแตง จากนนซอเพลาลอใหมมาตดตงแทน (หมายเลขอะไหล 136-7287)
1.

ถอดลอขนสงมาตรฐานของเดมออกจากเพลาลอของเครองตดหญา (ถาตดตงอย)

2.

เฉพาะสำหรบ Greensmaster Flex 18 หรอ 21 โปรดทำตามขนตอนตอไปน:
A.

ถอดฝาครอบดรมดานขวาออกจากตวเครอง (รป 9)

รป 9
3. แหวนยาง

1. ฝาครอบดรมขบดานขวา
2. ซลผา

3.

g017122

B.

ถอดแหวนยางออกจากรเพลาบนฝาครอบดรมและนำไปทง (รป 9)

C.

ใสซลผาเขาไปทดานในของฝาครอบโดยจดตำแหนงใหอยรอบๆ รเพลา (รป 9)

D.

ตดตงฝาครอบเขากบเครอง

สอดลอเขาไปบนเพลาแตละจดและยดดวยหมดยดลอ (รป 10)

หมายเหต: อปกรณ Flex 1800, 1820 และ 2100, 2120 ตองใชคาออฟเซตลอทไมเหมอนกบเครองตดหญารนอนๆ
ของ Toro โปรดอานและทำตามคำแนะนำในการตดตงทระบอยบนดานขางของลอ
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รป 10
แสดงดานซาย
1. เพลาลอ
2. ลอ

g014669

3. หมดยดลอ

การบรรทกรถลากพวง
1.

กดชดสลกและมอจบสำหรบยก โดยทยงคงควบคมสวนกระบะของรถลากพวงและจบมอจบเอาไว (รป 11)
ลดระดบกระบะของรถลากพวงลงมาบนพน

รป 11
1. ชดสลก

2. มอจบ

2.

สำหรบทางลาดแบบเรยบ ใหหมนกานลอขน (รป 13) สำหรบทางลาดแบบราง หมนกานลอใหขนาน (เปด) กบทางลาด
(รป 14)

3.

ถอดตะกราออกจากเครองตดหญา หยดการทำงานของระบบขบใบมดพวง และดนคนโยกลนเรงไปยงตำแหนงชาทสด
คอยๆ ขบเครองตดหญาขนไปบนรถลากพวงจนกระทงคณสมผสกบจดหยดลอ (รป 12)

4.

หากลอรางไมอยตรงกลางบนราง คลายตวยดททำหนาทยดรางเขากบรถลากพวง
แลวปรบตำแหนงรางจนกระทงลอรางอยตรงกลาง จากนนขนตวยดใหแนน

5.

ดบเครองยนตและใชเบรกจอด

6.

ใชงานกานลอดงตอไปน:

• สำหรบทางลาดแบบเรยบ ใหหมนกานลอลงเหนอลอขนสงของเครองตดหญา (รป 13)
• สำหรบทางลาดแบบราง ใหยกกานลอขนและทำการหมนทดานหลงลอขนสงของเครองตดหญารป 14
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รป 12
เครองตดหญาบรรทกอยบน TransPro 80 พรอมชดราง

รป 13
1. กานลอ (ตำแหนงหมนลง)
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g014671

รป 14
1. กานลอ (ตำแหนงปด)

7.

กดมอจบลงจนกระทงชดลากพวงลอกเขากบชดสลก (รป 11)

8.

สำหรบอปกรณ Flex Greensmaster ใหยดดานหนาของเครองโดยเกยวสายยดเขากบหวงตะกรา
สำหรบอปกรณ Greensmaster แบบหวตดกบท ใหยดดานหนาของอปกรณโดยเกยวสายยดเขากบตะขอตะกรา

9.

เกบตะกราไวในยานพาหนะสำหรบลากจง

9

g014672

การปฏบตงาน

เคลดลบในการใชงาน

• รถลากพวง TransPro 80 ออกแบบมาสำหรบใชงานกบ Greensmaster 800, 1000, 1600, 2000, 2600, Flex
•

•

18, 21, 1800, 1820, 2100, 2120 และ Greensmaster แบบเดนตาม eFlex 1800, 1820, 2100, 2120
หากนำไปใชลากจงอปกรณอน อาจทำใหเพลาและระบบสงกำลงทจะหมนอยางตอเนองขณะลากเสยหายได
ใชเฉพาะยานพาหนะทมกำลงลากจงเหมาะสมเทานน รถลากพวง TransPro 80
และเครองตดหญา 1 เครองมนำหนกรวมกนประมาณ 182 กก. (400 ปอนด) นอกจากน
ตองตรวจสอบดวยวายานพาหนะลากจงมความสามารถในการเบรกและการควบคมเพยงพอ
โดยการตรวจสอบคำแนะนำจากผผลตยานพาหนะ
ตรวจสอบใหแนใจวา ไดตอรถลากพวงเขากบยานพาหนะลากจงอยางถกตองแลวกอนจะบรรทกหรอลำเลยงเครองตดหญาลง
ทงนเพอปองกนไมใหเหลกยดเคลอนโดยไมไดตงใจหรอเกดการพลกควำกะทนหน
ตดตงอปกรณลอกไวบนหมดขอตอเพอลอกการเชอมตอเอาไว

สำคญ: ชดเหลกยดรถลากพวงจะตองขนานกบพนเมอตดตงเขากบขอตอของยานพาหนะลากจง

• ระหวางการขนยาย ใชสายยดยดเครองตดหญาเขากบรถลากพวง (รป 15) คณสามารถขยบสายยดไปยงรอนๆ
ไดเพอใหยดกบเครองตดหญารนตางๆ ไดอยางสะดวก

หมายเหต: เกยวสายยดเขากบหวงหรอตะขอตะกราหญาบนอปกรณ eFlex/Flex 1800/2100

รป 15

g014673

1. สายยด

• รถลากพวง TransPro 80 ทำใหยานพาหนะลากจงตองรบนำหนกเพมขน ดงนนควรขบขยานพาหนะอยางปลอดภย

หามขบบนทางหลวงหรอถนนสาธารณะ
ชะลอความเรวของยานพาหนะลากจงเสมอเมอใกลเขาโคงหรอขณะกำลงเลยว
ชะลอความเรวของยานพาหนะลากจงเสมอเมอขบขบนเสนทางทไมคนเคยหรอขรขระ
คอยๆ ชะลอความเรวของยานพาหนะลากจงเสมอเมอเปลยนทศทางหรอเตรยมจะหยด
เมอเลยวหรอขบบนเนน ใหชะลอความเรวของยานพาหนะลากจงเสมอ แลวคอยเลยว
เพอปองกนไมใหสญเสยการควบคมและไมใหเกดการพลกควำ
– หามเลยวกะทนหนหรอเลยวหกศอก หามเปลยนทศทางกะทนหนขณะขบขบนทางลาด ทางชน เนน
หรอพนผวทมลกษณะคลายคลงกน
– ความเรวในการลากจงสงสด 24 กม./ชม. (15 ไมลตอชม.) ปรบความเรวของยานพาหนะลากจงใหเหมาะกบสภาพเสนทาง
เชน พนผวเปยกลน ทรายรวนหรอหนกรวด และ/หรอวสยทศนทไมด เชน แสงนอยหรอสวางจา หมอก ไอนำ หรอฝนตก
– ใชความระมดระวงเปนพเศษเพอขบขยานพาหนะลากจงทบรรทกนำหนกมากลงทางลาดหรอเนน
ควรขบขยานพาหนะขนหรอลงจากดานหนาของเนน ทางลาด หรอทางชน เมอทำได
หามขบขตดขวางดานหนาของเสนทางลกษณะดงกลาวอยางเดดขาด ถาเปนไปได เพราะยานพาหนะอาจพลกควำ
ซงสงผลใหไดรบบาดเจบหรอเสยชวตได
กอนถอยหลง ควรมองดานหลงและตรวจสอบใหแนใจวาไมมใครอยดานหลง จากนนถอยหลงชาๆ
และสงเกตการเคลอนทของรถลากพวงอยางใกลชด
ใชความระมดระวงเปนพเศษและชะลอความเรวลงขณะถอยรถลากพวงและยานพาหนะลากจงไปดานหลง
ตรวจสอบการจราจรเมอเขาใกลหรอตองขามถนน หลกทางใหคนเดนถนนและยานพาหนะอนๆ กอนเสมอ
–
–
–
–
–

•
•
•
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• หยดทนทหากรถลากพวงเรมสนผดปกต จากนนดบเครองยนตยานพาหนะลากจง
แลวซอมความเสยหายทงหมดใหเรยบรอยกอนจะกลบมาลากจงอกครง

• กอนซอมบำรงหรอปรบรถลากพวง ใหดำเนนการดงตอไปน
– หยดพาหนะลากจง และดงเบรกมอ
– ดบเครองยนตและดงกญแจออก

• ขณะปลดรถลากพวง TransPro 80 ออกจากยานพาหนะลากจง ใหดำเนนการดงตอไปน
– จอดรถลากพวงบนพน
– ขดลอเอาไวเพอปองกนไมใหรถลากพวงขยบ

• นอต สลกเกยว และอปกรณยดอนๆ ทงหมดจะตองขนแนนหนา

ใสชนสวนทถอดออกมาในขนตอนการซอมบำรงหรอการปรบกลบเขาไปใหม

• เพอใหผลตภณฑนทำงานไดอยางเตมประสทธภาพและมความปลอดภยอยางตอเนอง ควรใชอะไหลของแทจาก
Toro เสมอ อะไหลทดแทนและอปกรณเสรมทผลตโดยผผลตรายอนอาจจะสงผลตอการทำงาน สมรรถนะ
หรอความทนทานของผลตภณฑได อกทงการใชอะไหลเหลานนยงทำใหการรบประกนเปนโมฆะดวย
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การบำรงรกษา

กำหนดการบำรงรกษาทแนะนำ
ระยะการซอมบำรง
หลงจาก 10 ชวโมงแรก
ทกป

ขนตอนการบำรงรกษา
• ตรวจสอบแรงบดของนอตลอกลอ
• ซอมบำรงดมลอและตรวจสภาพความเสยหาย
• หยอดนำมนหลอลนทชดดมลอ

การซอมบำรงดมลอ
ระยะการซอมบำรง: ทกป
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ยกรถลากพวงไปบนขาตงแมแรง

ถอดนอตลอ 4 ตวทยดลอเขากบดมลอ จากนนถอดลอออก
ถอดฝากนฝนออกจากดมลอ (รป 16)

ถอดปนตวอารและนอตลอกตวประกบออก (รป 16)

ถอดนอตดมลอ แหวนแกนหมน และชดดมลอออกจากเพลา (รป 16)

ตรวจสภาพชนสวนทงหมดของชดดมลอ รวมถงแบรง ถวยแบรง และซลนำมน แลวเปลยนชนสวนทเสยหาย

g265352

รป 16
1.
2.
3.
4.
5.

ฝากนฝน
นอตลอกตวประกบ
นอตดมลอ
แหวนแกนหมน
แบรงลกกลง

6.
7.
8.
9.
10.

ถวยแบรง
ชดดมลอ
ซลนำมน
ปนตวอาร
ชดเพลา

การหยอดนำมนหลอลนทชดดมลอ
ระยะการซอมบำรง: ทกป
1.
2.
3.
4.

เชดจาระบของเดมออกจากแบรง ถวยแบรง และชดดมลอ โดยใชผาขรวทแหงและสะอาด
หยอดจาระบอณหภมสงเขาไปในถวยแบรงและพนผวดานในของชดดมลอ
เพอใหลกกลงของแบรงสมผสกบจาระบอยางทวถง
ตดตงถวยแบรงและแบรงเขากบชดดมลอดงแสดงใน รป 16
เชดทำความสะอาดจาระบสวนเกนออกจากชดดมลอภายนอก

การตดตงชดดมลอ
1.

ตดตงซลนำมน ชดดมลอ และแหวนแกนหมนดงแสดงใน รป 16
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2.

ขนนอตดมลอ โดยระหวางนน ใหหมนชดดมลอจนลงลอกเขากบแบรงและชนสวนทงหมดไมสามารถขยบไปมาได

3.

ระหวางหมนชดดมลอ ขนนอตดมลอจนไดแรงบด 8.5 ถง 20.3 นวตนเมตร (75 ถง 180 ฟต-ปอนด)

4.

คลายนอตดมลอจนกระทงไมสมผสกบแหวน และดมลอขยบไดเลกนอย

5.

ขนนอตดมลอจนไดแรงบด 1.7 ถง 2.3 นวตนเมตร (15 ถง 20 ฟต-ปอนด) ขณะทหมนดมลอ

6.

วางนอตลอกตวประกบไวเหนอนอตดมลอ เพอใหรของปนตวอารตรงกบชองบนนอตลอกตวประกบ

7.

สอดปนตวอารอนใหมผานชองของนอตลอกตวประกบและเพลา จากนนกางขาทงสองขางของปนออกเพอยดปนเอาไว

8.

ขนฝาครอบดมลอ

การตรวจสอบแรงบดของนอตลอกลอ
ระยะการซอมบำรง: หลงจาก 10 ชวโมงแรก

ตรวจสอบแรงบดของนอตลอกลอตามรอบการซอมบำรงและทกครงทตดตงลอ

คำเตอน

หากไมใชแรงบดทเหมาะสมอาจทำใหลอหมนผดปกตหรอหลดออก และสงผลใหไดรบบาดเจบได
ขนนอตลอกลอจนไดแรงบด 108 นวตนเมตร (80 ฟต-ปอนด)
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นโยบายความเปนสวนตวเขตเศรษฐกจยโรป/สหราชอาณาจกร
การใชขอมลสวนบคคลของ Toro
The Toro Company ("Toro") เคารพความเปนสวนตวของคณ เมอคณซอผลตภณฑของเรา เราอาจรวบรวมขอมลสวนบคคลบางอยางเกยวกบคณ
ทงรวบรวมโดยตรงจากคณหรอผานบรษท Toro ในทองถนหรอจากตวแทนจำหนาย Toro ใชขอมลนเพอปฏบตตามขอผกพนตามสญญา เชน ลงทะเบยนการรบประกนสนคา
ดำเนนการขอใชสทธการรบประกนใหกบคณ หรอตดตอคณในกรณทมการเรยกคนผลตภณฑ และเพอวตถประสงคทางธรกจทถกตองตามกฎหมาย เชน
เพอวดความพงพอใจของลกคา ปรบปรงผลตภณฑของเรา หรอใหขอมลผลตภณฑทคณอาจสนใจ Toro อาจแบงปนขอมลกบบรษทยอย บรษทในเครอ ตวแทนจำหนาย
หรอพนธมตรทางธรกจอนๆ ทเกยวของกบกจกรรมเหลาน และเรายงอาจเปดเผยขอมลสวนบคคลเมอกฎหมายกำหนด หรอเมอเกยวของกบการขาย การซอ
หรอการควบรวมธรกจ เราไมขายขอมลสวนบคคลของคณใหกบบรษทอนเพอวตถประสงคทางการตลาด
การเกบรกษาขอมลสวนบคคล
Toro จะเกบรกษาขอมลสวนบคคลของคณตราบเทาทจำเปนตามวตถประสงคขางตน และเปนไปตามขอกำหนดทางกฎหมาย
หากตองการขอมลเพมเตมเกยวกบระยะเวลาการเกบรกษาทเกยวของ โปรดตดตอ legal@toro.com
พนธสญญาตอการรกษาความปลอดภยของ Toro
ขอมลสวนบคคลของคณอาจไดรบการประมวลผลในสหรฐอเมรกาหรอประเทศอนๆ ซงอาจมกฎหมายคมครองขอมลเขมงวดนอยกวาประเทศทพำนกของคณ
เมอใดกตามทเราถายโอนขอมลของคณออกไปนอกประเทศทพำนกของคณ เราจะใชขนตอนทกำหนดตามกฎหมายเพอใหแนใจวามการปกปองทเหมาะสมสำหรบการคมครองขอมล
และเพอใหแนใจวาขอมลไดรบการดแลอยางปลอดภย
การเขาถงและการแกไข
คณอาจมสทธทจะแกไขหรอตรวจสอบขอมลสวนบคคล หรอคดคานหรอจำกดการประมวลผลขอมลของคณ หากตองการใชสทธดงกลาว
โปรดตดตอเราทางอเมลท legal@toro.com หากคณมขอสงสยเกยวกบวธการจดการขอมลของ Toro เราขอแนะนำใหคณแจงเราโดยตรง โปรดทราบวา
ผมถนพำนกในยโรปมสทธทจะรองเรยนไปยงหนวยงานกำกบดแลดานการคมครองขอมล
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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

การรบประกนแบบจำกดเงอนไข 2 ปหรอ 1,500 ชวโมง
อะไหล

เงอนไขและผลตภณฑทคมครอง
บรษท Toro รบประกนวา ผลตภณฑเพอการพาณชยของ Toro
("ผลตภณฑ") ปราศจากขอบกพรองทางวสดหรองานฝมอเปนเวลา
2 ปหรอการใชงาน 1,500 ชวโมง* แลวแตวาสงใดเกดขนกอน
การรบประกนนมผลกบผลตภณฑทงหมด ยกเวนเครองเตมอากาศ
(โปรดดคำชแจงการรบประกนแยกตางหากของผลตภณฑเหลาน)
หากมเงอนไขทใชสทธการรบประกนได เราจะซอมแซมผลตภณฑใหคณโดยไมมคาใชจาย
ซงรวมถงการวนจฉย แรงงาน อะไหล และการขนสง
การรบประกนนเรมตนตงแตวนทสงมอบผลตภณฑใหแกผซอปลกคนแรก
* ผลตภณฑตดตงดวยมเตอรนบชวโมง

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

ความรบผดชอบของเจาของ
ในฐานะเจาของผลตภณฑ คณเปนผรบผดชอบในการบำรงรกษาและการปรบผลตภณฑ
ตามทกำหนดในคมอผใชงาน การซอมแซมปญหาของผลตภณฑทเกดขนจากการไมปฏบ
ตตามการบำรงรกษาและการปรบทกำหนดไมไดรบความคมครองในการรบประกนน

รายการและเงอนไขทไมคมครอง
ขอบกพรองหรอการทำงานผดปกตของผลตภณฑทเกดขนในระหวาง
ระยะเวลารบประกนอาจไมใชขอบกพรองทางวสดหรองานฝมอทงหมด
การรบประกนนไมคมครองสงตางๆ ตอไปน:

•

ขอบกพรองของผลตภณฑซงเปนผลจากการใชอะไหลทดแทนทไมใชของ Toro
หรอจากการตดตงและใชสวนขยายหรอดดแปลงใชอปกรณเสรมและอปกรณทไ
มใชแบรนด Toro

•

ขอบกพรองของผลตภ ณฑซงเปนผลจากกา รไมปฏบ ตตามการบ
ำรงรกษาและ/หรอการปรบทแนะนำ

•

ขอบกพรองของผลตภณฑซงเปนผลจากการใชงานผลตภณฑในทางทผด
การละเลย หรอไมใสใจ

•

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

•

ขอบกพรองทเกดจากอทธพลภายนอก รวมถงแตไมจำกดเพยงสภาพอากาศ
หลกปฏบตในการจดเกบ การปนเปอน การใชเชอเพลง นำหลอเยน นำมนหลอลน
สารเตมแตง ปย นำ หรอสารเคมทไมผานการรบรอง

•

ขอบกพรองหรอปญหาดานประสทธภาพเนองจากการใชเชอเพลง (เชน เบนซน
ดเซล หรอไบโอดเซล) ทไมเปนไปตามมาตรฐานอตสาหกรรมทเกยวของ

•

เสยงรบกวน การสนสะเทอน การสกหรอและฉกขาด
และการเสอมสภาพตามปกต "การสกหรอและฉกขาด" ตามปกต
รวมถงแตไมจำกดเพยงความเสยหายตอเบาะทนงเนองจากการสกหรอหรอขดขด
สทหลดลอก ปายหรอหนาตางทมรอยขวน

อะไหลทมกำหนดการเปลยนตามการบำรงรกษาทกำหนดมการรบประ
กนตามระยะเวลาจนถงกำหนดการเปลยนทดแทนของอะไหลดงกลาว
อะไหลทถกเปลยนทดแทนตามการรบประกนนมความคมครองตามระยะเวล
าการรบประกนเดมของผลตภณฑ และกลายเปนทรพยสนของ Toro Toro
จะเปนผตดสนใจสดทายวาจะซอมแซมอะไหลหรอชดเดม หรอเปลยนทดแทนให Toro
อาจใชอะไหลทผานการผลตใหมมาซอมแซมภายใตการรบประกน

การรบประกนแบตเตอรชนดคายประจไดลกและชนดลเธยมไอออน
แบตเตอรชนดคายประจไดลกและชนดลเธยมไอออนมจำนวนกโลวตตชวโมงรวมตามทกำหนดทสามารถจายไฟไดตลอดอายการใชงาน เทคนคการใชงาน
การชารจ และการบำรงรกษาอาจยดหรอลดอายการใชงานโดยรวมได เนองจากแบต
เตอรในผลตภณฑนเปนวสดสนเปลอง จำนวนการใชงานระหวางรอบชารจจะคอยๆ
ลดลงจนกวาแบตเตอรจะเสอมสภาพโดยสมบรณ การเปลยนแบตเตอรทเ
สอมสภาพเนองจากการใชงานตามปกตถอเปนความรบผดชอบของเจาของ
หมายเหต: (แบตเตอรลเธยมไอออนเทานน): โปรดดขอมลเพมเตมในใบรบประกนแ
บตเตอร

การรบประกนเพลาขอเหวยงตลอดชพ (ProStripe รน 02657
เทานน)
Prostripe ซงตดตงดวยจานคลตชและคลตชเบรกใบมด (Crank-Safe
Blade) ทหมนอยางปลอดภยของแทของ Toro (รวมถงคลตชเบรกใบมด
(Blade Brake Clutch, BBC) + ชดจานคลตช) เปนอปกรณเดมและใ
ชงานโดยผซอคนแรกตามขนตอนการใชงานและการบำรงรกษาทแนะนำ
จะมการคมครองเพลาขอเหวยงของเครองยนตหกงอจากการรบประกนตลอดชพ
เครองทตดตงดวยแหวนเสยดส, คลตชเบรกใบมด (Blade Brake Clutch, BBC)
และอปกรณดงกลาวอนๆ ไมมการคมครองโดยการรบประกนเพลาขอเหวยงตลอดชพ

เจาของตองรบผดชอบคาบำรงรกษาเอง
การปรบจนเครองยนต การหลอลน การทำความสะอาดและขดเงา การเปลยนไสกรอง
นำหลอเยน และการบำรงรกษาทแนะนำทงหมดเปนการซอมบำรงผลตภณฑ Toro
ตามปกตบางสวนทถอเปนคาใชจายของเจาของ

เงอนไขทวไป
การซอมแซมโดยตวแทนจำหนายหรอผขายของ Toro
ทไดรบอนญาตเปนวธเยยวยาทางเดยวภายใตการรบประกนน
บรษท Toro ไมไดเปนผรบผดตอคาเสยหายโดยออม คาเสยหายอนเนองมาจากกา
รผดสญญา หรอคาเสยหายจากผลสบเนอง ซงเกยวของกบการใชงานผลตภณฑ
Toro ทมการคมครองตามการรบประกนน รวมถงตนทนหรอคาใชจายใดๆ ของ
การจดหาอปกรณทดแทนหรอการซอมบำรงในระหวางชวงเวลาททำงานผดปกต
หรอในชวงทไมไดใชงานเพราะรอการซอมแซมเสรจสนภายใตการรบประกนน ยกเว
นการรบประกนดานมลพษทอางองดานลาง ถาม ไมมการรบประกนทชดแจงอนๆ
การรบประกนโดยปรยายทงหมดเกยวกบความสามารถในการจำหนายไดและความเ
หมาะสมกบการใชงานจำกดเฉพาะตามระยะเวลาของการรบประกนทชดแจงน
ในบางรฐไมอนญาตใหยกเวนคาเสยหายอนเนองมาจากการผดสญญาหร
อคาเสยหายจากผลสบเนอง หรอจำกดระยะเวลาการรบประกนโดยปรยาย
ดงนนขอยกเวนและขอจำกดอาจไมมผลบงคบใชกบคณ การรบประกนนระบสทธตามกฎ
หมายบางอยางของคณ และคณอาจมสทธอนๆ ทแตกตางกนไปในแตละรฐ

หมายเหตเกยวกบการรบประกนดานมลพษ
ระบบควบคมมลพษในผลตภณฑของคณอาจไดรบความคมครองจากการรบประกนอ
นแยกตางหาก ซงเปนไปตามขอกำหนดของหนวยงานคมครองสงแวดลอม (EPA)
ของสหรฐอเมรกา และ/หรอคณะกรรมการทรพยากรทางอากาศ (CARB) ของรฐแคล
ฟอรเนย ขดจำกดชวโมงทกำหนดขางตนไมมผลตอการรบประกนระบบควบคมมลพษ
โปรดดคำชแจงการรบประกนการควบคมมลพษของเครองยนตทใหมาพรอมกบผลตภ
ณฑของคณ หรอระบในเอกสารของผผลตเครองยนต

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