
Veidlapa Nr. 3386-856 Rev C

UltraPlus pūtējs/vakuums
Modeļa Nr. 51558 — Sērijas Nr. 315000001 un uz augšu 

Modeļa Nr. 51681 — Sērijas Nr. 315000001 un uz augšu

Operatora rokasgrāmata

Šis produkts ir rokas elektriskais pūtējs un vakuums. Tas ir paredzēts 
lietošanai dzīvojamās telpās netīrumu, gružu un irdenu materiālu 
izpūšanai, kā arī vieglu organisko vielu, piemēram, zāles un lapu, 
sūkšanai. Tas nav paredzēts lietošanai slēgtās vai ļoti putekļainās telpās, 
ugunsgrēka izraisīšanai vai cietu priekšmetu sūkšanai. Produkta svars: 
5,2 kg (11,5 mārciņas).

• Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas, kuras var ievilkt gaisa ieplūdes 
atverē (skatiet nākamo attēlu). Turiet garus matus tālāk no gaisa ieplūdes 
atverēm.

Šis produkts atbilst visām attiecīgajām Eiropas direktīvām; 
sīkāku informāciju skatiet atsevišķā produkta atbilstības 
deklarācijas (DOC) lapā.

g025390

SVARĪGA DROŠĪBA
INSTRUKCIJAS

• Darbības laikā valkājiet aizsargbrilles un dzirdes 
aizsarglīdzekļus.

• Lai novērstu putekļu kairinājumu, valkājiet sejas masku.

• Pirms lietošanas pārbaudiet, vai barošanas un pagarinātāja vadā nav 
bojājumu un novecošanas pazīmju. Nelietojiet ierīci, ja vads ir bojāts 
vai nodilis.Lietojot elektroierīci, vienmēr jāievēro pamata piesardzības 

pasākumi, tostarp: • Nekad nedarbiniet ierīci ar bojātiem aizsargiem vai vairogiem vai bez 
drošības ierīcēm, piemēram, vakuuma maisa/vakuuma caurules vai 
pūtēja caurules/ieplūdes vāka.IZLASIET VISAS INSTRUKCIJAS

PIRMS ŠĪS IERĪCES LIETOŠANAS • Izmantojiet tikai CE apstiprinātu, laikapstākļiem izturīgu pagarinātāju, kas 
aprīkots ar jūsu atrašanās vietai piemērotu spraudni saskaņā ar vietējiem 
noteikumiem.BRĪDINĀJUMS—Lai samazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas 

trieciena vai savainojumu risku, ievērojiet šos drošības norādījumus.

Lai nodrošinātu maksimālu drošību, vislabāko veiktspēju un 
iegūtu zināšanas par ierīci, jums vai jebkuram citam ierīces 
operatoram ir svarīgi pirms ierīces lietošanas izlasīt un saprast šīs 
rokasgrāmatas saturu. Pievērsiet īpašu uzmanību

Darbība
• Neizmantojiet ierīci uz mitrām virsmām.Nepakļaut to lietus 

iedarbībai. Glabājiet to iekštelpās.
• Neturiet kontaktdakšu vai ierīci ar mitrām rokām.
• Vienmēr virziet vadu uz aizmuguri prom no ierīces.

drošības brīdinājuma simbols, kas nozīmē BRĪDINĀJUMS, BRĪDINĀJUMS 
vai APDRAUDĒJUMS – personīgās drošības norādījumi. Izlasiet un saprotiet 
instrukciju, jo tā ir saistīta ar drošību.Šo norādījumu neievērošana var 
izraisīt miesas bojājumus, risku vai ugunsgrēku, vai elektriskās 
strāvas triecienu.

• Ja lietošanas laikā tiek bojāts vads, nekavējoties atvienojiet 
barošanas vadu no elektrotīkla.Pirms strāvas padeves 
atvienošanas nepieskarieties vadam.

Svarīgs:Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājsaimniecībā. • Nenēsājiet ierīci aiz vada, neizmantojiet vadu kā rokturi, 
neaizveriet vada durvis un nevelciet vadu ap asām malām vai 
stūriem. Turiet vadu tālāk no sakarsētām virsmām.

Apmācība • Pirms atvienošanas izslēdziet visas vadības ierīces.

• Neatvienojiet kontaktdakšu, velkot aiz vada. Lai atvienotu, satveriet 
kontaktdakšu, nevis vadu.• Uzmanīgi izlasiet instrukcijas. Iepazīstieties ar vadības 

ierīcēm un pareizu ierīces lietošanu. • Atvienojiet ierīci no strāvas avota šādi:
– Ikreiz, kad atstājat mašīnu
– Pirms aizsprostojuma likvidēšanas

– Pirms ierīces pārbaudes, tīrīšanas vai darba ar to
– Ja ierīce sāk neparasti vibrēt

• Darbiniet ierīci tikai dienasgaismā vai labā mākslīgā apgaismojumā.
• Nepārsniedziet un vienmēr saglabājiet līdzsvaru.
• Uz nogāzēm vienmēr esiet drošs par savu kāju.

• Ejiet, nekad neskrieniet.

• Nekad neļaujiet bērniem lietot ierīci.
• Nekad neļaujiet ierīci lietot personām, kuras nav iepazinušās ar 

šiem norādījumiem. Vietējie noteikumi var ierobežot operatora 
vecumu.

• Nekad nedarbiniet ierīci, ja tuvumā atrodas cilvēki, īpaši bērni, vai 
mājdzīvnieki.

• Operators vai lietotājs ir atbildīgs par negadījumiem vai apdraudējumiem, kas 
radušies citiem cilvēkiem vai viņu īpašumam.

Sagatavošana
• Turiet visas dzesēšanas gaisa ieplūdes atveres brīvas no gružiem. 

Neievietojiet nekādus priekšmetus atverēs. Nelietot ar aizsprostotu atveri.

• Lietojot ierīci, vienmēr valkājiet izturīgus apavus un 
garās bikses.

• Nekad nepūtiet gružus apkārtējo cilvēku virzienā.
• Tīrot uz kāpnēm, esiet īpaši uzmanīgi.
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• Neizmantojiet uzliesmojošu vai viegli uzliesmojošu šķidrumu, 
piemēram, benzīna, sūkšanai, kā arī nelietojiet vietās, kur tie var būt. Skaņas spiediens

• Nesūciet ar putekļu sūcēju neko, kas deg vai smēķē, piemēram, 
cigaretes, sērkociņus vai karstus pelnus.

Šīs ierīces skaņas spiediena līmenis pie operatora auss ir 93 
dBA, kas ietver nenoteiktības vērtību (K) 1 dBA.

• Šī ierīce ir aprīkota ar dubultu izolāciju (ti, 2. klases ierīce). 
Izmantojiet tikai identiskas rezerves daļas. Skatiet 
instrukcijas par dubultizolācijas (2. klases) ierīču 
apkalpošanu.

Skaņas spiediena līmenis tika noteikts saskaņā ar EN ISO 11201 
noteiktajām procedūrām.

• Zibens var izraisīt smagus savainojumus vai nāvi. Ja apgabalā ir 
redzams zibens vai dzirdams pērkons, nedarbiniet iekārtu; meklēt 
patvērumu.

Skaņas spēks
Šai iekārtai ir garantētais skaņas jaudas līmenis 102 dBA, kas 
ietver nenoteiktības vērtību (K) 1 dBA.

Apkope un uzglabāšana Skaņas jaudas līmenis tika noteikts saskaņā ar ISO 11094 
noteiktajām procedūrām.• Pievelciet visus uzgriežņus, skrūves un skrūves, lai pārliecinātos, ka 

ierīce ir drošā darba stāvoklī.
• Bieži pārbaudiet, vai putekļsūcēja maiss nav nodilis vai bojāts.
• Nomainiet nodilušās vai bojātās daļas. Vibrācija
• Ja ierīce nedarbojas, kā vajadzētu, tā ir nokritusi, bojāta, 

atstāta ārpus telpām vai iekritusi ūdenī, nododiet to 
pilnvarotam servisa izplatītājam.

• Izmērītais vibrācijas līmenis = 2,4 m/s2

• Nenoteiktības vērtība (K) = 1,0 m/s2

• Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus.
• Glabājiet ierīci sausā vietā.

Izmērītās vērtības tika noteiktas saskaņā ar EN ISO 20643 
noteiktajām procedūrām.

Elektrisko/elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA)
• ES direktīva 2002/96/EK klasificē šo izstrādājumu kā elektrisku vai elektronisku instrumentu.
• Neizmetiet šo instrumentu kā nešķirotus sadzīves atkritumus.
• Izmetiet šo instrumentu savākšanas vai pārstrādes centrā saskaņā ar vietējiem un valsts tiesību aktiem.
• Patērētājam ir svarīga loma atkritumu apglabāšanas samazināšanā, nododot atkritumus elektronisko/elektrisko 
instrumentu pārstrādei.
• Pārstrāde novērš bīstamo materiālu izkliedi sadzīves atkritumu plūsmā.
• Pārsvītrotās tvertnes simbols atgādina lietotājam, ka no šī produkta nedrīkst atbrīvoties kā nešķirotiem sadzīves atkritumiem.
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Drošības un instrukciju uzlīmes
Svarīgs:Drošības un instrukciju uzlīmes atrodas potenciāli bīstamu vietu tuvumā. Nomainiet bojātās vai trūkstošās uzlīmes.

uzlīme127-2293b

127–2293

1. IzlasietOperatora rokasgrāmata. 4. Izmestu priekšmetu bīstamība — valkājiet acu aizsargus.

5. Bīstamība izmestam priekšmetam — turiet blakus esošos cilvēkus.2. Elektriskās strāvas trieciena risks — turiet pūtēju no lietus un 
citos mitros apstākļos.

3. Brīdinājums — pirms apkopes vai apkopes veikšanas 
atvienojiet pūtēju no strāvas kontaktligzdas un izlasiet 
instrukcijas.

6. Satur pārstrādājamus materiālus, neizmetiet.

decal110-7434

110-7434

1. Griešanas/sadaušanas risks, lāpstiņritenis — turiet tālāk no kustīgajām daļām.

2. Brīdinājums — pirms apkopes vai apkopes veikšanas atvienojiet pūtēju no strāvas kontaktligzdas un izlasiet instrukcijas.
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Uzstādīt 2
1 Pāreja no pūtēja uz 

vakuumuPūtēja salikšana
Šai procedūrai nepieciešamās daļas:

Šai procedūrai nepieciešamās daļas: 1 Vakuuma caurule

1 Pūtēja caurule 1 Vakuuma maisiņš

1 Ieplūdes vāks

Procedūra
Procedūra
Uzstādiet pūtēja cauruli un apakšējo ieplūdes vāku. BRĪDINĀJUMS

Svarīgs:Motoram nevajadzētu darboties, ja apakšējais 
ieplūdes vāks nav nofiksēts vietā.

Pēc ierīces izslēgšanas lāpstiņritenis griežas dažas 
sekundes un var sagriezt vai savainot pirkstus.

Piezīme:Ja motors darbojas bez apakšējā ieplūdes vāka vietā, 
nelietojiet ierīci. Nododiet to atpakaļ pilnvarotam servisa 
izplatītājam.

Nenoņemiet apakšējo ieplūdes vāku, kad darbojas 
motors vai kad ierīce ir pievienota strāvas 
kontaktligzdai.

1. Noņemiet apakšējo ieplūdes vāku un pūtēja cauruli.

g027307

2. Uzstādiet vakuuma cauruli un nostipriniet to ar komplektācijā iekļauto 
stiprinājumu.

g025391

Svarīgs:Motoram nevajadzētu darboties, ja vien 
vakuuma caurule nav nofiksēta.

Piezīme:Ja motors darbojas bez vakuuma caurules vietā, 
nelietojiet ierīci. Nododiet to atpakaļ pilnvarotam servisa 
izplatītājam.

Piezīme:Jums var būt nepieciešams stingri piespiest savienotāju, 
lai nodrošinātu, ka tas līdz galam iegulst vakuuma caurulē.
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3
Pāreja no vakuuma uz 
pūtēju
Šai procedūrai nepieciešamās daļas:

1 Pūtēja caurule

1 Ieplūdes vāks

Procedūra
1. Izņemiet vakuuma maisu un vakuuma cauruli.

g027315

3. Uzstādiet vakuuma maisu.

4. Pielāgojiet maisa siksnu, lai nodrošinātu ērtu darbību.

g027309

2. Uzstādiet pūtēja cauruli un apakšējo ieplūdes vāku.

Svarīgs:Motoram nevajadzētu darboties, ja apakšējais 
ieplūdes vāks nav nofiksēts vietā.

g027310

Piezīme:Ja motors darbojas bez apakšējā ieplūdes vāka 
vietā, nelietojiet ierīci. Nododiet to atpakaļ pilnvarotam servisa 
izplatītājam.
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Darbība Gaisa ātruma iedarbināšana/
apturēšana/pielāgošanaSvarīgs:Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai ārā, dzīvojamās 

telpās. Neizmantojiet to iekštelpās vai komerciāliem vai 
rūpnieciskiem mērķiem.

Savienojuma izveide ar 
barošanas avotu
Strāvas padevei, ko izmantojat ar šo ierīci, jābūt dzīvojamai 
strāvas ierīcei (RCD), kuras izslēgšanas strāva nepārsniedz 30 
mA. Izmantojiet tikai CE apstiprinātu pagarinātāju, kas ieteikts 
lietošanai ārpus telpām. Nekādā veidā nemainiet ierīci vai 
pagarinātāja spraudni.

BRĪDINĀJUMS
Ja jūs pilnībā nenovietojat pagarinātāju pie ieejas spraudņa 
vai ja kontaktdakša un vads nesaskan stingri, vaļīgais 
spraudnis var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku, iespējams, 
jūs vai citus apdegumus.

g027311

• Pārliecinieties, vai vads ir pilnībā novietots uz kontaktdakšas. Izmantojot koncentratoru
Sprauslas piederums• Regulāri pārbaudiet savienojumu, lai pārliecinātos, ka vads 

ir stingri piestiprināts.
Uzstādiet strāvas un koncentratora sprauslas pūtēja caurulē, lai 
palīdzētu sasniegt šauras vietas vai noņemtu matētus gružus no 
cietām virsmām.

• Neizmantojiet nolietotu vai vaļīgu pagarinātāju.

Pagarinātāja garums Minimālais vadu mērītājs

30 m 1,0 mm2

45 m 2,0 mm2

Piezīme:Neizmantojiet pagarinātāju, kas garāks par 45 m.

Svarīgs:Lietošanas laikā bieži pārbaudiet pagarinātāju, 
vai izolācijā nav caurumu vai plaisu. Neizmantojiet bojātu 
vadu. Nevadiet vadu caur stāvošu ūdeni vai slapju zāli.

g025397

1. Pūtēja caurule
2. Strāvas uzgalis

3. Koncentratora sprausla
4. Auklas aptinums

Nostipriniet pagarinātāju pie ierīces, izmantojot iestrādāto vada 
bloķēšanas funkciju.

Oscilatora sprauslas piederuma 
izmantošana
Uzstādiet oscilatora sprauslu uz pūtēja caurules, lai ietaupītu laiku cieto ainavu 
tīrīšanai. Tas automātiski slauka uz priekšu un atpakaļ, radot plašāku pūšanas 
ceļu ar mazāku plaukstas locītavu kustību no vienas puses uz otru.

g224197

1. Vada slēdzene 2. Pagarinātājs

g026691

Piezīme:Pirms vada apvalka izmantošanas pūtēja uzglabāšanai, noņemiet 
oscilatora uzgali.
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Ierīces kā pūtēja 
izmantošana

Somas iztukšošana
1. Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas avota.

2. Iztukšojiet visus gružus no maisa.
Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai dzīvojamās telpās. Izmantojiet to ārpus telpām, lai 
pēc vajadzības pārvietotu gružus.

BRĪDINĀJUMS
Izmantojot ierīci kā pūtēju, var izmest gružus, iespējams, 
izraisot nopietnus miesas bojājumus jums vai apkārtējiem 
cilvēkiem.
• Nepūtiet cietus priekšmetus, piemēram, naglas, skrūves vai 

akmeņus.

• Nedarbiniet pūtēju blakus esošo cilvēku vai mājdzīvnieku tuvumā.
g026692

• Esiet īpaši piesardzīgs, tīrot gružus no kāpnēm vai citām 
šaurām vietām. Neglabājiet gružus maisā. Lai notīrītu maisiņu, apgrieziet to 

otrādi un izkratiet visus liekos gružus. Reizi gadā nomazgājiet 
maisiņu ar rokām ziepjūdenī un ļaujiet tai nožūt.

• Valkājiet aizsargbrilles vai citus piemērotus acu 
aizsargus, garās bikses un apavus.

Ierīces kā vakuuma 
izmantošana

BĪSTAMI
Normāla soma lietošana laika gaitā izraisa tās 
nodilumu un bojāšanos. Nolietota vai bojāta soma 
ļauj somā izmest sīkus priekšmetus, kas var 
savainot jūs vai apkārtējos cilvēkus.

Ierīce, ko izmanto kā putekļsūcēju, ir paredzēta lietošanai tikai dzīvojamās telpās. 
Izmantojiet to ārpus telpām, lai pēc vajadzības savāktu gružus.

Bieži pārbaudiet somu. Ja tas ir nodilis vai 
bojāts, nomainiet to ar oriģinālo Toro 
putekļsūcēja maisu.

BRĪDINĀJUMS
Izmantojot ierīci kā putekļu sūcēju, var izmest gružus, kas 
var radīt nopietnus miesas bojājumus jums vai apkārtējiem 
cilvēkiem.

Lietojot ierīci kopā ar somu, vienmēr izmantojiet 
plecu siksnu. Tas novērš somas vilkšanos pa zemi, 
samazinot somas nodilumu un nolietošanos.• Nedarbiniet putekļsūcēju, ja maiss nav uzstādīts vai ja 

maisiņa rāvējslēdzējs ir atvērts.
• Nesūciet asus, smailus vai cietus priekšmetus, kas var 

izsviest cauri maisa audumam, piemēram, stieples, 
skavas, naglas vai akmeņus. Aizsērējušu gružu 

noņemšana no lāpstiņriteņa
1. Izslēdziet unatvienojietatvienojiet ierīci no strāvas avota un 

pagaidiet, līdz apstāsies visas kustīgās daļas.

2. Noņemiet vakuuma cauruli, pēc tam noņemiet gružus no 
lāpstiņriteņa lāpstiņām.

g004942 g025399

Svarīgs:Sūciet tikai sausas lapas un mīkstus priekšmetus. Cieti 
priekšmeti, piemēram, nūjas, akmeņi, ozolzīles un priežu čiekuri, 
sabojās lāpstiņriteni.

3. Pārbaudiet, vai lāpstiņritenī nav bojājumu pazīmju. Ja tas ir bojāts, sazinieties 
ar savu pilnvaroto Toro izplatītāju.

4. Uzstādiet vakuuma cauruli vai, ja vēlaties pārslēgties uz pūtēja 
režīmu, apakšējo ieplūdes vāku. Atsaukties uz2 Pāreja no 
pūtēja uz vakuumu (4. lpp.)vai3 Pāreja no vakuuma uz pūtēju 
(5. lpp.)lai iegūtu vairāk informācijas.

Svarīgs:Nespiediet vakuuma cauruli ar spēku gružu kaudzē un 
turiet cauruli vertikāli, vienlaikus ar spēku ievadot gružus 
caurulē. Jebkura darbība var aizsērēt un sabojāt lāpstiņriteni. Ja 
vakuums sāk vibrēt vai radīt neparastu troksni, apturiet to, 
atvienojietvadu un pārbaudiet cēloni.
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apkalpošana
Toro ir izstrādājis šo produktu tā, lai jūs varētu to izmantot bez problēmām 
gadiem ilgi. Ja tai nepieciešama apkope, nogādājiet produktu pie pilnvarotā 
servisa izplatītāja.

Dubulti izolētas (2. klases) 
ierīces
Iekārtā ar dubultizolāciju (2. klase) zemējuma vietā ir paredzētas 
divas izolācijas sistēmas. Iekārtai ar dubultizolāciju (2. klase) nav 
nodrošināti nekādi zemēšanas līdzekļi, kā arī iekārtai nevajadzētu 
pievienot zemējuma līdzekļus. Dubulti izolētas (2. klases) ierīces 
apkope prasa īpašu piesardzību un sistēmas zināšanas, un to 
drīkst veikt tikai kvalificēts servisa personāls pie jūsu pilnvarotā 
Toro servisa izplatītāja. Dubultās izolācijas (2. klase) ierīces 
rezerves daļām jābūt identiskām detaļām, kuras tās nomaina. 
Ierīce ar dubultizolāciju (2. klase) ir apzīmēta ar simbolu (kvadrāts 
a robežās
kvadrāts) .

Uzglabāšana
Glabājiet ierīci un pagarinātāju iekštelpās, vēsā, sausā vietā, 
bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā.

Vada aptinuma izmantošana
Uzstādiet vada aptinumu, kā parādīts zemāk. Aptiniet pagarinātāju ap 
pūtēju, lai atvieglotu glabāšanu.

Piezīme:Pirms vada aptīšanas noņemiet oscilatora sprauslu.

Svarīgs:Pirms vada ietīšanas vai uzglabāšanas vienmēr atvienojiet 
pūtēju no kontaktligzdas.

g017267

Problēmu novēršana
• Pārliecinieties, vai apakšējais ieplūdes vāks vai vakuuma caurule ir nofiksēta 

vietā.

• Pārliecinieties, vai strāvas vads ir nostiprināts vietā ierīces 
aizmugurē un vai kontaktdakša ir pilnībā ievietota.
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Starptautiskais izplatītāju saraksts

Izplatītājs: Valsts: Telefona numurs: Izplatītājs: Valsts: Tālrunis
Numurs:

Agrolanc Kft
Balama Prima inženiertehniskais 
aprīkojums. B-Ray korporācija

Ungārija
Honkonga
Koreja

36 27 539 640
852 2155 2163
82 32 551 2076

Maquiver SA
Maruyama Mfg. Co. Inc. 
Mountfield as

Kolumbija
Japāna

57 1 236 4079
81 3 3252 2285

Čehija 420 255 704
220

Kasko tirdzniecības uzņēmums Puertoriko 787 788 8383 Mountfield as Slovākija 420 255 704
220

Ceres SA Kostarika 506 239 1138 Munditol SA Argentīna 54 11 4821
9999

CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd. 
Cyril Johnston & Co.
Cyril Johnston & Co.

Šrilanka
Ziemeļīrija
Īrijas Republika

94 11 2746100
44 2890 813 121
44 2890 813 121

Normas dārzs
Oslinger Turf Equipment SA

Krievija
Ekvadora
Somija

7 495 411 61 20
593 4 239 6970
358 987 00733Oy Hako Ground and Garden Ab

Equiver
Femco SA
ForGarder OU

Meksika
Gvatemala
Igaunija

52 55 539 95444
502 442 3277
372 384 6060

Parkland Products Ltd.
Perfetto
Pratoverde SRL.

Jaunzēlande
Polija
Itālija

64 3 34 93760
48 61 8 208 416
39 049 9128
128

GYK Company Ltd.
Atēnu ģeomechanika
Golfa starptautiskais Turism 
Guandong Golden Star
Hako zeme un dārzs

Japāna
Grieķija
Turcija
Ķīna
Zviedrija

81 726 325 861
30 10 935 0054
90 216 336 5993
86 20 876 51338
46 35 10 0000

Prochaska & Cie
RT Cohen 2004 Ltd. 
Riversa
Lely Turfcare
Solvert SAS

Austrija
Izraēla
Spānija

Dānija
Francija

43 1 278 5100
972 986 17979
34 9 52 83 7500
45 66 109 200
33 1 30 81 77
00

Hako Ground and Garden Hayter 

Limited (Apvienotā Karaliste)

Hydroturf Int. Co Dubai 
Hydroturf Egypt LLC
Irrimac
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.

Norvēģija

Apvienotā Karaliste
Apvienotie Arābu Emirāti
Ēģipte
Portugāle
Indija

47 22 90 7760
44 1279 723 444
97 14 347 9479
202 519 4308
351 21 238 8260

Spypros Stavrinides Limited 
Surge Systems India Limited T-
Markt Logistics Ltd.
Toro Austrālija
Toro Europe NV
Valtech

Kipra
Indija
Ungārija
Austrālija
Beļģija
Maroka

357 22 434131
91 1 292299901
36 26 525 500
61 3 9580 7355
32 14 562 960

0091 44 2449
4387

212 5 3766
3636

Žans Heibrūks bv Nīderlande 31 30 639 4611 Viktors Emaks Polija 48 61 823 8369

Eiropas Paziņojums par privātumu

Toro apkopo informāciju
Uzņēmums Toro Warranty Company (Toro) ciena jūsu privātumu. Lai apstrādātu jūsu garantijas prasību un sazinātos ar jums produkta atsaukšanas gadījumā, mēs lūdzam jūs 
kopīgot noteiktu personisko informāciju ar mums vai nu tieši, vai ar vietējā Toro uzņēmuma vai izplatītāja starpniecību.

Toro garantijas sistēma tiek mitināta serveros, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, kur privātuma tiesību akti var nenodrošināt tādu pašu aizsardzību kā 
jūsu valstī.

KOPĪGOTIES AR MUMS SAVU PERSONISKO INFORMĀCIJU, JŪS PIEKRĪTAT JŪSU PERSONISKĀS INFORMĀCIJAS APSTRĀDE, KĀ APRAKSTS ŠAJĀ 
KONFIDENCIALITĀTES PAZIŅOJUMĀ.

Veids, kā Toro izmanto informāciju
Toro var izmantot jūsu personisko informāciju, lai apstrādātu garantijas prasības, sazinātos ar jums produkta atsaukšanas gadījumā un citiem mērķiem, par kuriem mēs jums 
pastāstām. Toro var kopīgot jūsu informāciju ar Toro saistītajiem uzņēmumiem, izplatītājiem vai citiem biznesa partneriem saistībā ar kādu no šīm darbībām. Mēs nepārdosim 
jūsu personisko informāciju nevienam citam uzņēmumam. Mēs paturam tiesības izpaust personas informāciju, lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus un atbilstošo iestāžu 
pieprasījumus, lai pareizi darbinātu mūsu sistēmas vai mūsu pašu vai citu lietotāju aizsardzībai.

Jūsu Personiskās informācijas saglabāšana
Mēs glabāsim jūsu personisko informāciju tik ilgi, cik mums tā būs nepieciešama mērķiem, kādiem tā sākotnēji tika vākta, vai citiem likumīgiem mērķiem (piemēram, atbilstība 
normatīvajiem aktiem), vai kā to pieprasa piemērojamie tiesību akti.

Toro apņemšanās nodrošināt jūsu personiskās informācijas drošību
Mēs veicam saprātīgus piesardzības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personiskās informācijas drošību. Mēs arī veicam pasākumus, lai saglabātu personas informācijas 
precizitāti un pašreizējo statusu.

Piekļuve jūsu personiskajai informācijai un tās labošana
Ja vēlaties pārskatīt vai labot savu personas informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu legal@toro.com.

Austrālijas patērētāju tiesības

Austrālijas klienti atradīs informāciju par Austrālijas Patērētāju tiesību aktiem vai nu kastē, vai pie vietējā Toro izplatītāja.
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Toro solījums — elektriskie izstrādājumi

Trīs gadu pilna garantija lietošanai dzīvojamās telpās Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādai

Uzņēmums Toro un tā saistītais uzņēmums Toro Warranty Company saskaņā ar starp tiem noslēgto vienošanos sniedz šim izstrādājumam trīs gadu 
garantiju pret materiāla vai ražošanas defektiem, ja to izmanto parastās dzīvojamās telpās.*

Ja uzskatāt, ka jūsu Toro izstrādājumam ir materiālu vai ražošanas defekts, ja jums ir jautājumi vai problēmas, un pirms šī produkta atgriešanas zvaniet uz bezmaksas tālruni:

Trimmeri: Pūtēji: Sniega metēji:

1-800-237-2654 (ASV)
1-800-248-3258 (Kanāda)

1-888-367-6631 (ASV)
1-888-430-1687 (Kanāda)

1-800-808-2963 (ASV)
1-800-808-3072 (Kanāda)

Lai saņemtu nomaiņu vai remontu, pēc mūsu izvēles atdodiet pilnu vienību pārdevējam. Amerikas Savienoto Valstu un Kanādas klienti var atgriezt savu produktu ar pirkuma 
apliecinājumu jebkuram pilnvarotajam servisa izplatītājam. Klienti Amerikas Savienotajās Valstīs var arī atgriezt savu produktu ar pirkuma apliecinājumu, iepriekš apmaksātu 
pasta izdevumu, Toro servisa centrā, 5500 SE Delaware, Ankeny, IA 50021.

Šī garantija attiecas tikai uz produkta defektiem.Ne Toro uzņēmums, ne Toro garantijas uzņēmums nav atbildīgi par netiešiem, nejaušiem vai izrietošiem bojājumiem, 
kas saistīti ar Toro izstrādājumu lietošanu, uz kuriem attiecas šī garantija, tostarp par jebkādām izmaksām vai izdevumiem, kas saistīti ar aizstājēja aprīkojuma 
vai pakalpojuma nodrošināšanu saprātīgos darbības traucējumu vai neveiksmes periodos. -izmantojiet, gaidot remonta pabeigšanu saskaņā ar šo garantiju. Dažos 
štatos nav atļauti nejaušu vai izrietošu zaudējumu izņēmumi, tāpēc iepriekš minētie izņēmumi uz jums var neattiekties.Šī garantija sniedz jums noteiktas likumīgas 
tiesības, un jums var būt arī citas tiesības, kas dažādās valstīs atšķiras.

Valstis, kas nav ASV un Kanāda
Klientiem, kuri ir iegādājušies Toro produktus, kas eksportēti no ASV vai Kanādas, jāsazinās ar savu Toro izplatītāju (tirgotāju), lai iegūtu garantijas politiku jūsu 
valstij, provincei vai štatam. Ja kāda iemesla dēļ neesat apmierināts ar izplatītāja pakalpojumu vai jums ir grūtības iegūt informāciju par garantiju, sazinieties ar 
Toro importētāju. Ja visi citi līdzekļi neizdodas, varat sazināties ar mums Toro Warranty Company.

Austrālijas patērētāju tiesības
Austrālijas klienti atradīs informāciju par Austrālijas Patērētāju tiesību aktiem vai nu kastē, vai pie vietējā Toro izplatītāja.

* Mājas izmantošana nozīmē produkta lietošanu tajā pašā teritorijā, kur atrodas jūsu mājas. Daļas numurs 374-0262 Rev. F
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