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Instalacja wyświetlacza LCD, 
oświetlenia i pojemnika Sure Stitch 
maszyny Juki Sit Down

Lista części

Mocowanie oświetlenia

Wyświetlacz LCD 

Zaczepy LCD 
(2) 

Uchwyt do bocznego 
mocowania LCD

Śruba M6 x 12mm
(3)

Śruba 
M3 x 16mm (1)

Śruba 
M4 x 16mm 

(1)

Kabel 
HDMI

Klucz imbusowy 4mm

Klucz imbusowy 2,5mm

Klucz imbusowy 2mm

Pojemnik Sure Stitch

Uchwyt do 
mocowania 

LCD 

Złącze kablowe 

Kabel 
przesyłu
danych

Podkładka złącza
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Instrukcja 
mocowania 
z boku

Umieść zaczepy 
wyświetlacza LCD na 
końcach pręta 
uchwytu do bocznego 
mocowania wyświetlacza.

Włóż wyświetlacz LCD 
w mocowanie.

przejdź na stronę 3...
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Instrukcja 
mocowania 
z przodu

Włóż mocowanie wyświetlacza 
LCD do uchwytu do mocowania 
wyświetlacza.

Włóż wyświetlacz w 
mocowanie.

Podłącz kabel HDMI do 
wyświetlacza LCD i do 
uchwytu do mocowania 
wyświetlacza.

Włóż wyświetlacz  
LCD do uchwytu do 
mocowania oświetlenia i 
pchaj, póki nie usłyszysz 
kliknięcia. 

przejdź na stronę 4...
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Instrukcja dotyczące wyświetlacza LCD mocowanego z boku 

Śruba M6 x 12mm

Śruba M4 x 16mm

Klucz imbusowy 2,5mm

Klucz imbusowy 4mm

Kabel przesyłu danych
Złącze kablowe I 
Podkładka złącza

Kabel 
HDMI

Uchwyt 
mocujący
oświetlenia

Plastikowa obudowa maszyny

3
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Model JC-001

Śruba M3 x 16mm

Klucz imbusowy 2mm

Wtyczka 5,5mmPodłącz kabel HDMI u dołu wyświetlacza LCD oraz do Uchwytu 
mocującego oświetlenia w sposób pokazany na rysunku.

Zainstaluj wyświetlacz LCD i uchwyt mocujący oświetlenia przy 
użyciu 3 śrub SBHC M6 x 12mm.

Pojemnik Sure Stitch 

8 Podłącz moduł Sure Stitch do prawego tylnego rogu maszyny. 
Usuń wtyczkę 5,5mm i podłącz pedał do tylnego złącza modułu Sure 
Stitch. Zamocuj moduł Sure Stitch za pomocą klucza imbusowego 2mm 
oraz śruby M3 x 16mm.

7 Zamontuj plastikową obudowę z powrotem z boku maszyny. Upewnij się, 
że przykryłeś kabel przesyłu danych bez jego uszkodzenia oraz 
umieściłeś go w przeznaczonym dla niego wyżłobieniu. 

6 Podłącz kabel danych do lewej strony maszyny i zabezpiecz go przed 
wypadaniem za pomocą klucza imbusowego 2,5mm oraz śruby M4 x 
16mm. Zamocuj kabel przy pomocy opaski zaciskowej i przytnij 
końcówkę nożyczkami.

5 Wykręć 2 śruby przytrzymujące plastikową obudowę z boku maszyny.
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Model JC-001

Śruba M3 x 16mm

Klucz imbusowy 2mm

Wtyczka  5,5mm

Instrukcja dotyczące wyświetlacza LCD mocowanego z przodu

Pojemnik Sure Stitch

5 Zainstaluj wyświetlacz LCD i uchwyt mocujący oświetlenia przy użyciu 
3 śrub SBHC M6 x 12 mm. Uważaj, by nie uszkodzić kabla LCD oraz 
upewnij się, że znajduje się on w przeznaczonym dla niego wyżłobieniu. 

9 Podłącz moduł Sure Stitch do prawego tylnego rogu maszyny. 
Usuń wtyczkę 5,5mm i podłącz pedał do tylnego złącza modułu Sure 
Stitch. Zamocuj moduł Sure Stitch za pomocą klucza imbusowego 2mm 
oraz śruby M3 x 16mm.

8 Zamontuj plastikową obudowę z powrotem z boku maszyny. Upewnij się, 
że przykryłeś kabel przesyłu danych bez jego uszkodzenia oraz 
umieściłeś go w przeznaczonym dla niego wyżłobieniu. Plastikowa 

obudowa maszyny 

Kabel przesyłu danych

Śruba M6 x 12mm

Złącze kablowe I 
Podkładka złącza

Klucz imbusowy 4mm

Klucz imbusowy 
2,5mm

Śruba  M4 x 16mm

7 Podłącz kabel danych do lewej strony maszyny i zabezpiecz go przed 
wypadaniem za pomocą klucza imbusowego 2,5mm oraz śruby 
M4 x 16mm. Zamocuj kabel przy pomocy opaski zaciskowej i przytnij 
końcówkę nożyczkami.

6 Usuń (2) śruby przytrzymujące plastikową obudowę maszyny na 
bok maszyny, używając śrubokrętu krzyżakowego

Klucz imbusowy 
2,5mm



Złącze HDMI 
Typu D

Rysunek 1

Złącze HDMI 
Typu A

10 11 12
Uchwycić końcówkę kabla 
wyświetlacza (złącze 
HDMI typu „A” – patrz 
rysunek 1) i podłączyć do 
przednich uchwytów. 
Przeciągnij kabel przez 
ekran LCD od dołu.

Wstaw ekran LCD do 
uchwytów przednich.

Pochyl ekran LCD 
ponownie do tyłu i 
podłącz kabel HDMI 
(złącze HDMI typu D, 
zob. rys. 1) do ekranu 
LCD.
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Made By Grace™
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