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Seznam součástek

LCD obrazovka

podstavec zdrhovadla

Svorky LCD
(2)

Postranní 
Držák LCD

Šroub SBHC 
M6 x 12mm

(3)

Šroub SBHC 
M3 x 16mm 

(1)

Šroub SBHC
 M4 x 16mm

(1)

HDMI 
kabel

Imbusový klíč 4mm

Imbusový klíč 2,5 mm

Imbusový klíč 2mm

LCD držák

Datový 
kabel

Kazeta jistícího stehu

poutko zdrhovadla

Podstavec 
osvětlení

verze 2.2
Autorské právo 2014

Displej, osvětlení, a
instalace jistícího stehu
šicího stroje Juki
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Návod 
nastavení z 
přední strany

Zatlačte svorky LCD na 
držák LCD.

Zatlačte LCD obrazovku 
do LCD svorek.

Připojte kabel HDMI k LCD 
obrazovce a do podstavce 
osvětlení.

Zatlačte LCD obrazovku 
do podstavce osvětlení 
dokud neuslyšíte zvuk 
cvaknutí.

Pokračujte na stranu 4...

Návod 
nastavení ze 
strany

Zatlačte LCD svorky do 
konců tyče postranního 
držáku LCD.

Zatlačte LCD obrazovku 
do LCD svorek.

Pokračujte na stranu 3...
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Návod nastavení ze strany

Šroub SBHC
 M6 x 12mm

Šroub SBHC 
M4 x 16mm

Imbusový klíč 2,5mm

Imbusový klíč 4mm

Datový kabel
poutko zdrhovadla a 
podstavec zdrhovadla

HDMI
kabel

Podstavec osvětlení 

Plastový kryt stroje

3
4

Model JC-001

Šroub SBHC M3 x 16mm

Imbusový klíč 2mm

Soudkovitá zástrčka 5,5 mmZapojte kabel HDMI do spodní části LCD obrazovky a do podstavce 
osvětlení, jak je zobrazeno níže.

Nainstalujte držák LCD a podstavec osvětlení použitím 3 M6 x 12mm 
SBHC šroubů.

Kazeta jisticího stehu

Připojte modul Sure Stitch k pravému zadnímu rohu stroje. Odstraňte 
soudkovitou zástrčku 5,5 mm a připojte pedál k zadnímu konektoru 
modulu Sure Stitch. Připevněte modul Sure Stitch s pomocí imbusového 
klíče 2mm a šroubu SBHC M3 x 16mm.

Znovu upevněte plastový kryt stroje směrem ke straně stroje. Ujistěte se, 
že zakryjete datový kabel, aniž byste jej skřípli tak, že jej upevníte do 
příslušných drážek.

Zapojte datový kabel na levé straně stroje a zajistěte ho před vypadnutím 
s pomocí imbusového klíče 2,5mm a šroubu SBHC M4 x 16mm.
Zamocuj kabel przy pomocy opaski zaciskowej i przytnij końcówkę 
nożyczkami.

Sejměte 2 šrouby, které drží plastový kryt stroje směrem ke straně stroje.
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Plastový kryt 
stroje

Datový kabel

Šroub SBHC M6 x 12mm

poutko zdrhovadla a 
podstavec zdrhovadla

Imbusový klíč 4mm

Imbusový klíč 
2,5mm

Model JC-001

Šroub SBHC M3 x 16mm

Imbusový klíč 2mm

Soudkovitá 
zástrčka 5,5 mm

Návod nastavení z přední strany

Šroub SBHC 
M4 x 16mm

Kazeta jistícího stehu

Nainstalujte držák LCD a podstavec osvětlení použitím 3 M6 x 12mm 
SBHC šroubů. Ujistěte se, že neskřípnete kabel LCD a že kabel zapadne 
do příslušné drážky.

Připojte modul Sure Stitch k pravému zadnímu rohu stroje. Odstraňte 
soudkovitou zástrčku 5,5 mm a připojte pedál k zadnímu konektoru 
modulu Sure Stitch. Připevněte modul Sure Stitch s pomocí imbusového 
klíče 2mm a šroubu SBHC M3 x 16mm.

Znovu upevněte plastový kryt stroje ke straně stroje. Ujistěte se, že 
překryjete datový kabel, aniž byste jej skřípli, použitím příslušné drážky.

Zapojte datový kabel na levé straně stroje a zajistěte ho před vypadnutím 
s pomocí imbusového klíče 2,5mm a šroubu SBHC M4 x 16mm.
Zamocuj kabel przy pomocy opaski zaciskowej i przytnij końcówkę 
nożyczkami.

Odstraňte (2) šrouby přidržující plastový kryt stroje na boku stroje, 
použijte k tomu Phillipsův šroubovák. 



HDMI konektor Typ D

Obr. 1

HDMI konektor Typ A

10 11 12Vezměte konec kabelu 
displeje (HDMI konektor 
Typ A viz obrázek 1) a 
zapojte jej do předních 
rukojetí. Kabel propojte s 
LCD obrazovku zespodu.

LCD obrazovku vložte do 
předních držáků.

LCD obrazovku opět 
nakloňte dozadu a 
připojte HDMI  kabel 
(rozhraní HDMI typu D, 
viz obr. 1) k LCD 
obrazovce.
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Made By Grace™




