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Belangrijke veiligheidsinstructies

De projector is ontwikkeld en getest volgens de nieuwste veiligheidsstandaards voor 
ict-apparatuur. Voor een veilig gebruik van dit product dient u de instructies in deze 
handleiding en op de verpakking van het product nauwkeurig op te volgen.

1. Lees deze handleiding 
aandachtig door voordat u de 
projector gaat gebruiken. 
Bewaar de handleiding voor 
toekomstig gebruik.

2. Kijk tijdens het projecteren niet 
rechtstreeks in de lens van de 
projector. De sterke lichtstraal kan 
uw ogen beschadigen.

3. Laat reparatie- of 
onderhoudswerkzaamheden 
over aan een bevoegd technicus.

4. In sommige landen is de netspanning 
NIET stabiel. Hoewel deze projector 
normaal werkt bij een netspanning 
van 100 tot 240 V (wisselstroom), 
kan het apparaat uitvallen wanneer 
zich een stroomstoring of een 
spanningspiek van ±10 V voordoet. 
In gebieden waar dit risico hoog 
is, is het raadzaam de projector 
aan te sluiten op een 
spanningsstabilisator, 
piekbeveiliging of UPS-systeem 
(Uninterruptible Power Supply).

5. Plaats geen voorwerpen voor de 
projectielens als de projector wordt 
gebruikt. De voorwerpen kunnen 
heet worden en daardoor vervormd 
raken of vlam vatten. Om de lamp 
tijdelijk uit te schakelen, gebruikt u 
de functie BLANK (LEEG).
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6. Vervang nooit zelf elektronische 
onderdelen tenzij de stekker van de 
projector uit het stopcontact is 
getrokken.

7. Plaats dit product nooit op een 
onstabiele ondergrond. Het product 
kan dan vallen en ernstig worden 
beschadigd.

8. Open deze projector niet zelf. De 
onderdelen van het apparaat staan 
onder hoge, levensgevaarlijke 
spanning. Laat reparaties uitsluitend 
over aan gekwalificeerde 
professionele reparateurs.

9. Blokkeer het ventilatierooster niet.
- Plaats deze projector niet op een 

deken, beddengoed of op een ander 
zacht oppervlak.

- Bedek deze projector niet met een 
doek of met andere voorwerpen.

- Plaats geen ontvlambare stoffen in de 
buurt van de projector.

Als het ventilatierooster niet vrij 
wordt gehouden, kan er door 
oververhitting in de projector brand 
ontstaan.

10. Plaats de projector tijdens het 
gebruik altijd op een stabiel en niet 
hellend oppervlak.
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11. Plaats de projector niet verticaal. De 
projector kan dan vallen en letsel 
veroorzaken of beschadigd raken.

12. Trap niet op de projector of leg er 
geen voorwerpen op. Dit kan niet 
alleen schade aan de projector 
veroorzaken, maar ook leiden tot 
ongevallen en mogelijk letsel.

13. Wanneer u de projector gebruikt, 
neemt u mogelijk warme lucht en 
een bepaalde geur waar bij het 
ventilatierooster. Dit is een normaal 
verschijnsel.

14. Plaats geen vloeistoffen in de buurt 
van of op de projector. Als er 
vloeistof in de projector wordt 
gemorst, werkt deze mogelijk niet 
meer. Mocht de projector nat 
worden, trek dan de stekker uit het 
stopcontact en bel BenQ voor 
onderhoud aan de projector.

15. Dit product kan beelden omgekeerd 
weergeven, zodat plafondmontage 
mogelijk is. Gebruik alleen een 
projectormontageset van BenQ voor 
de montage. Zie "Montage van de 
projector op het plafond" op 
pagina 6 voor details.

16. Dit apparaat moet worden geaard.
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Montage van de projector op het plafond
Als u de projector tegen het plafond wilt bevestigen, is het raadzaam een passende 
projectormontageset voor BenQ-projectoren te gebruiken voor een veilige en stevige 
montage.

Als u een montageset van een ander merk dan BenQ gebruikt, bestaat het gevaar dat de 
projector naar beneden valt omdat het apparaat met de verkeerde schroeven is bevestigd.

U kunt een projectormontageset voor BenQ-projectoren kopen bij de leverancier van uw 
BenQ-projector. BenQ raadt u aan een aparte veiligheidskabel aan te schaffen die 
compatibel is met het Kensington-slot. Maak deze kabel vast aan de sleuf voor het 
Kensington-slot op de projector en aan de houder. Wanneer de projector loskomt van de 
houder, blijft het apparaat toch veilig zitten.

Hg - Lamp bevat kwik. Behandelen in overeenstemming met de plaatstelijke wetten voor 
afvalverwerking. Zie www.lamprecycle.org.

Risicogroep 2
1. Volgens de classificatie van fotobiologische veiligheid van 

lampen en lampsystemen valt dit product onder 
Risicogroep 2, IEC 62471-5:2015.

2. Dit product straalt mogelijk gevaarlijke optische straling 
uit.

3. Kijk niet direct in de functionerende lamp. Dit kan uw ogen beschadigen.

4. Net als bij elke andere felle lichtbron, is het niet raadzaam direct in de straal te kijken.

17. Plaats de projector niet in de 
volgende ruimtes.
- Slecht geventileerde of gesloten 

ruimtes. Zorg dat de projector ten 
minste 50 cm van de muur staat en 
laat voldoende ruimte vrij rondom de 
projector.

- Plekken waar de temperatuur 
extreem hoog kan oplopen, zoals in 
een auto met gesloten ramen.

- Plekken met veel vocht, stof of rook 
die optische componenten mogelijk 
aantasten. Dit verkort de levensduur 
van de projector en verdonkert het 
beeld.

- Plekken in de buurt van een 
brandalarm.

- Plekken met een 
omgevingstemperatuur van meer dan 
40°C/104°F.

- Plekken die hoger liggen dan 3000 m 
(10000 voet).

3000 m
(10000

voet)

0 m
(0 voet)
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Overzicht

Kenmerken van de projector
De projector combineert krachtige optische projectiemogelijkheden met een 
gebruikersvriendelijk ontwerp dat betrouwbaarheid en gebruiksgemak garandeert.

De projector heeft de volgende kenmerken.

• Geavanceerde ledlichtbron

De langdurige ledlichtbron levert een langere levensduur dan traditionele lampen.

• Optische engine met DLP-technologie

Full HD-resolutie en helder beeld.

• Diverse handige functies

Ondersteunt iPhone/iPad, Android-apparaten, multimediaspelers en computers.

• Gemakkelijk draagbaar

De projector is klein en licht, ideaal voor zakenreizen en vrije tijd.

• Diverse ingangen

Diverse ingangen, zoals pc, HDMI, HDMI/MHL en HDMI/MICRO-B, zorgen voor 
flexibele verbindingsmogelijkheden voor randapparatuur.

• Audio-ingang en -uitgang

Uitgerust met twee 5 W luidsprekers, een audio-ingang (mini-jack φ3,5 mm) en 
koptelefoonuitgang (telefoon-jack φ3,5 mm)

• Dubbele OSD

Er zijn twee soorten OSD-menu's voor verschillende gebruikscenario's: de Basis OSD is 
intuïtief en makkelijk en de Geavanceerde OSD biedt een compleet scale aan 
geavanceerde aanpassingen. 

• De helderheid van het geprojecteerde beeld is afhankelijk van het omgevingslicht en de 
instellingen voor contrast en helderheid van de geselecteerde ingangssignaal, én van de 
afstand tot het scherm.

• De helderheid van de lamp neemt na verloop van tijd af en verschilt per fabrikant. Dit is 
normaal.

• Als de LED-indicator rood brandt of als een bericht verschijnt met de melding dat u de lamp 
moet vervangen, neemt u contact op met de plaatselijke klantenservice van BenQ voor hulp.
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Inhoud van de verpakking
Pak alles voorzichtig uit en controleer of u alle onderstaande items aanwezig zijn. Wanneer 
een of meerdere van deze items ontbreken, dient u contact op te nemen met de 
leverancier.

Standaardaccessoires
De meegeleverde accessoires zijn geschikt voor uw regio, maar verschillen mogelijk van die in de 
afbeeldingen.

• * De garantiekaart wordt slechts in bepaalde regio's geleverd. Vraag uw verkoper voor 
gedetailleerde informatie.

• Trek het kaartje weg voordat u de afstandsbediening gebruikt.

Projector Netsnoer Snelgids

Afstandsbediening met batterij VGA-kabel
Cd met 

gebruikershandleiding

Hdmi-kabel Garantiekaart*
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Buitenkant van de projector

• Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Als u de ventilatieopeningen blokkeert, kan de 
projector oververhit en beschadigd raken.

• Zorg dat de lensklep altijd is geopend als de projectorlamp brandt.

1. Ventilatie (warme lucht uit)
2. Geïntegreerde luidsprekers
3. Ventilatie (koele lucht in)
4. Focusring
5. LED-indicator
6. TEMP (temperatuur)-indicator

7.  AAN/UIT-knop/AAN/UIT-
indicator

8. IR-sensor afstandsbediening 
voorkant

9. Lensklep
10. Projectielens
11. Usb-type-A-poort

- Stroomtoevoer om een 
HDMI/MHL-dongle op te 
laden, bijvoorbeeld een BenQ 
QCast (wordt apart 
verkocht). Zie pagina 22 voor 
details.

12. Audio-ingang
13. HDMI 1/MHL-ingang
14. IR-sensor afstandsbediening 

achterkant
15. Sleuf voor Kensington-

vergrendeling
16. Mini-B usb-poort

- Voor onderhoud.

17. RGB (pc)-/componentvideo 
(YPbPr/YCbCr)-signaalingang

18. SERVICE (ONDERHOUD)-
poort
- Voor onderhoud.

19. HDMI 2-ingang
20. Audio-uitgang
21. Stroomaansluiting
22. Verstelvoetjes
23. HDMI 3/MICRO-B-ingang

- Zie pagina 23 voor details.

24. Gaten voor plafondmontage

Voorkant/bovenkant

Achterkant

Onderkant
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Bedieningselementen en functies

Projector

Zie "Indicatoren" op pagina 63 voor meer informatie.

1.  AAN/UIT-knop/AAN/UIT-
indicator
• Dit zet de projector aan of op 

stand-by. Zie "De projector 
opstarten" op pagina 26 en "De 
projector uitschakelen" op 
pagina 28 voor details.

• Brandt of knippert als de 
projector wordt gebruikt.

2. TEMP (temperatuur)-indicator
Brandt rood als de temperatuur van 
de projector te hoog wordt.

3. LED-indicator
Geeft de status van de lamp aan. 
Brandt of knippert als er een 
probleem is opgetreden met de lamp.
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Afstandsbediening

1.  AAN/UIT

Dit zet de projector aan of op 
stand-by. Zie "De projector 
opstarten" op pagina 26 en "De 
projector uitschakelen" op pagina 28 
voor details.

2. Blank (Leeg)

Verbergt het beeld op het scherm. 
Zie "Het beeld verbergen" op 
pagina 35 voor details.

3. Geluid uit

Schakelt het projectorgeluid in of uit.

4. Pijltoets-omhoog

Als het On-Screen Display (OSD)-
menu is geopend:
- Navigeert omhoog om de 

gewenste menu-items te 
selecteren.

Als het On-Screen Display (OSD)-
menu niet is geopend:
- Opent het venster Verticale 

keystone. Gebruik deze knop om 
handmatig beelden te corrigeren 
die vervormd zijn door projectie 
onder een hoek.

5. Pijltoets-links

Als het On-Screen Display (OSD)-
menu is geopend:
- Navigeert naar links om de 

gewenste menu-items te 
selecteren.

- Maakt aanpassingen, zoals 
helderheid, contrast, enz.

6. Pijltoets-omlaag 

Als het On-Screen Display (OSD)-
menu is geopend:
- Navigeert omlaag om de 

gewenste menu-items te 
selecteren.

Als het On-Screen Display (OSD)-
menu niet is geopend:
- Opent het venster Verticale 

keystone. Gebruik deze knop 
om handmatig beelden te 
corrigeren die vervormd zijn 
door projectie onder een hoek.

7. Terug

Keert terug naar het bovenliggende 
niveau van het OSD-menu.

8. Bron

Opent de ingangselectiebalk.

9. Vorige

Speelt de Vorige, audio, 
fotodiavoorstelling of document af 
(functioneert alleen met MHL).

10. Afspelen/pauzeren

Speelt een video, muziek of 
fotodiavoorstelling af of pauzeert 
deze (functioneert alleen met 
MHL).

11. Terugspoelen

Spoelt terug door afgespeelde 
video en audio (functioneert alleen 
met MHL).
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Bepaalde functies van de afstandsbediening functioneren wellicht niet met MHL-bewerkingen 
omdat het MHL-apparaat deze functies wellicht niet ondersteunt. Controleer het MHL-apparaat 
voor beschikbare functies.

Effectief bereik van de afstandsbediening
De afstandsbediening moet in een hoek van 30 graden ten opzichte van de IR-sensor van de 
projector worden gehouden om correct te functioneren. De afstand tussen de 
afstandsbediening en de sensor(en) mag niet meer dan 8 meter (~ 26 voet) bedragen.

Zorg dat tussen de afstandsbediening en de IR-sensor(en) van de projector geen obstakels liggen 
die de infraroodstraal kunnen blokkeren.

12. AUTO

Bepaalt automatisch de beste 
timings voor het beeld. Zie "Het 
beeld automatisch aanpassen" op 
pagina 34 voor details.

13. Volume-omhoogtoets

Zet het geluidsvolume van de 
projector hoger.

14. Volume-omlaagtoets

Zet het geluidsvolume van de 
projector lager.

15. Pijltoets-rechts

Als het On-Screen Display (OSD)-
menu is geopend:
- Navigeert naar rechts om de 

gewenste menu-items te 
selecteren.

- Maakt aanpassingen, zoals 
helderheid, contrast, enz.

16. OK

Bevestigt een geselecteerde functie 
in een menu.

17. Menu

Opent/sluite het On-Screen 
Display (OSD)-menu.

18. Volgende

Speelt de volgende video, audio, 
fotodiavoorstelling of document af 
(functioneert alleen met MHL).

19. Snel vooruit

Spoelt snel vooruit door 
afgespeelde video en audio 
(functioneert alleen met MHL).

20. Stoppen

Stopt het afspelen van video en 
audio. (functioneert alleen met 
MHL).

Ongeveer 30°

De projector bedienen via de 
voorkant

De projector bedienen via de 
achterkant

Ongeveer 30°
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De batterij van de afstandsbediening vervangen
1. Trek de batterijhouder naar buiten.

Volg de instructies uit de afbeelding. Druk op en houd de grendel vast terwijl u de batterijhouder 
naar buiten trekt.

2. Plaats de nieuwe batterij in de houder. Let op dat de positieve pool naar buiten moet 
wijzen.

3. Duw de houder terug in de afstandsbediening.

• Voorkom overdadige hitte en vocht. 

• De batterij kan beschadigd raken als deze onjuist wordt geplaatst. 

• Gebruik alleen dezelfde batterijen of batterijen van hetzelfde type dat door de fabrikant van 
de batterij wordt aanbevolen.

• Werp gebruikte batterijen weg volgens de instructies van de fabrikant van de batterij.

• Werp de batterij nooit in vuur. Dit kan een explosie veroorzaken. 

• Als de batterij leeg is of als u de afstandsbediening langere tijd niet wilt gebruiken, verwijdert 
u de batterij om beschadiging van de afstandsbediening als gevolg van lekkage van de batterij 
te voorkomen.
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Installatie

Een plek kiezen
Voordat u een plek voor de projector kiest, houdt u rekening met de volgende zaken:

• Formaat en positie van het scherm

• Plek van het stopcontact

• Locatie en afstand tussen de projctor en de rest van de apparatuur

U kunt de projector op de volgende manieren installeren.

1. Voorkant:
Selecteer deze plek als u 
de projector op de vloer 
en voor het scherm 
plaatst.

Als u een snelle 
opstelling en 
draagbaarheid wenst, is 
dit de meest gebruikte opstelling.

Schakel de projector in en maak de 
volgende instellingen:

Druk op  en selecteer Instell. of 
SYSTEEMINSTLL: Basis > 
Projectorpositie > Voorkant.

2. Plafond voor:
Selecteer deze locatie als 
de projector aan het 
plafond voor het scherm 
wordt gehangen.

Schakel de projector in 
en maak de volgende 
instellingen:

Druk op  en selecteer Instell. of 
SYSTEEMINSTLL: Basis > 
Projectorpositie > Plafond voor.

Als u de projector aan het plafond wilt 
bevestigen, kunt u het beste de 
projectormontageset van BenQ bij uw 
leverancier kopen.

3. Achterkant:
Selecteer deze plek als u 
de projector op de vloer 
en achter het scherm 
plaatst.

Schakel de projector in 
en maak de volgende 
instellingen:

Druk op  en selecteer Instell. of 
SYSTEEMINSTLL: Basis > 
Projectorpositie > Achterkant.

Hiervoor is een speciaal scherm voor 
achterwaartse projectie vereist.

4. Plafond achter:
Selecteer deze locatie als 
de projector aan het 
plafond achter het 
scherm wordt gehangen.

Schakel de projector in 
en maak de volgende 
instellingen:

Druk op  en selecteer Instell. of 
SYSTEEMINSTLL: Basis > 
Projectorpositie > Plafond achter.

Hiervoor zijn een scherm voor 
achterwaartse projectie en de 
projectormontageset van BenQ vereist.
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De gewenste beeldgrootte van de projectie 
instellen

De grootte van het geprojecteerde beeld wordt bepaald door de afstand van de 
projectorlens tot het scherm en het videoformaat.

Projectieafmetingen
Zie onderstaande illustratie en tabel voor hulp bij het bepalen van de projectieafstand.

De beeldverhouding van het scherm is 16:9 en van het geprojecteerde beeld 16:9.

Alle maten zijn benaderingen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke formaten. Als u de 
projector in een permanente opstelling installeert, wordt aanbevolen dat u de projectiegrootte, 
afstand en optische karakteristieken met de projector zelf uitprobeert voordat u de projector 
daadwerkelijk installeert. Op deze manier kunt u de exacte montagepositie bepalen die het beste 
past in uw opstelling.

Schermgrootte

Projectieafstand in mmDiagonaal
B (mm) x H (mm)

Inch mm

30 762 664 x 374 736

40 1016 886 x 498 981

50 1270 1107 x 623 1226

60 1524 1328 x 747 1472

70 1778 1550 x 872 1717

80 2032 1771 x 996 1962

90 2286 1992 x 1121 2208

100 2540 2214 x 1245 2453

120 3048 2657 x 1494 2943

150 3810 3321 x 1868 3679

180 4572 3985 x 2241 4415

200 5080 4428 x 2491 4906

250 6350 5535 x 3113 6132

280 7112 6199 x 3487 6868

16:9 schermdiagonaal

Projectieafstand

Midden van de lens

Scherm
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Aansluitingen

Stroom aansluiten
1. Sluit het bijgesloten netsnoer aan op de stroomaansluiting.

2. Steek de stekker in een stopcontact. De AAN/UIT-indicator op de projector brandt 
oranje zodra de stroom is ingeschakeld.

• Gebruik het bijgesloten netsnoer om mogelijk gevaar, zoals een elektrische schok of brand, te 
voorkomen.

• Stroomsystemen en stekkers kunnen per land/regio verschillen.

Videoapparaten aansluiten
U hoeft de projector uitsluitend met een van de volgende verbindingsmethodes aan te 
sluiten op een videoapparaat. Elke videoapparaat levert een andere beeldkwaliteit. De 
gekozen uitgang is wellicht afhankelijk van de beschikbare overeenkomende aansluitingen op 
de projector en het gewenste videoapparaat.

Als het geselecteerde videobeeld niet wordt weergegeven nadat u de projector hebt ingeschakeld 
en de juiste videobron hebt geselecteerd, controleert u of het videoapparaat is ingeschakeld en 
goed werkt. Controleer ook of de signaalkabels op de juiste manier zijn aangesloten.

Naam van aansluiting
Uiterlijk van 
aansluiting

Beeldkwaliteit

PC Goed

HDMI 1/MHL

BestHDMI 2

HDMI 3/MICRO-B
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Overzicht van mogelijke verbindingen
Volg deze instructies om apparatuur op de projector aan te sluiten:

1. Schakel alle apparatuur uit voordat deze aansluit.

2. Gebruik de juiste signaalkabels voor elke bron.

3. Zorg dat de kabels goed zijn geplaatst.

• Niet alle kabels die in de onderstaande verbindingen zijn weergegeven, worden meegeleverd 
met de projector (zie "Inhoud van de verpakking" op pagina 8 voor details). Deze kabels zijn 
verkrijgbaar bij elektronicawinkels.

• Onderstaande afbeeldingen dienen slechts ter illustratie. De aansluitingen op de achterzijde 
van de projector verschillen per projectormodel.

1. VGA (D-Sub)-kabel

2. Hdmi-kabel

3. Dongle voor video streamen (zoals 
BenQ QCast)

4. Usb-kabel

5. Componentvideo-naar-VGA (D-Sub) 
adapterkabel

6. Audiokabel

Laptop of desktopcomputer AV-apparaat

Luidsprekers
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Een computer aansluiten
De projector beschikt over een VGA (D-Sub)-ingang waarop zowel IBM®-compatibele 
apparaten en Macintosh®-computers kunnen worden aangesloten. Een Mac-adapter is nodig 
als u oudere Macintosh-computers wilt aansluiten.

Zo sluit u de projector aan op een laptop of desktopcomputer:
• Met een VGA-kabel

1. Pak de bijgesloten VGA-kabel en sluit het ene uiteinde aan op de D-Sub-uitgang van 
de computer.

2. Sluit het andere uiteinde van de VGA-kabel aan op de pc-ingang van de projector.

3. Als u de geïntegreerde luidsprekers van de projector wilt gebruiken, pakt u een 
geschikte audiokabel en sluit u deze aan tussen de audio-uitgang van de computer en 
de audio-ingang van de projector.

Bij notebooks worden de externe videopoorten vaak niet ingeschakeld wanneer een projector is 
aangesloten. Met een toetsencombinatie, zoals Fn + F3 of CRT/LCD kunt u de externe weergave 
meestal in- of uitschakelen. Zoek op de notebook de functietoets CRT/LCD of de functietoets 
met een beeldscherm. Druk tegelijkertijd op FN en een van deze toetsen. Raadpleeg de 
handleiding van het notebook voor meer informatie over mogelijke toetsencombinaties.

Laptop of desktopcomputer

VGA-kabel

Audiokabel
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• Met een HDMI-kabel

1. Pak een HDMI-kabel en sluit de ene stekker aan op de HDMI-uitgang van de 
computer.

2. Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-ingang van de projector.
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Een HDMI-bronapparaat aansluiten
De projector heeft een HDMI-ingang zodat deze op een HDMI-bronapparaat, zoals een Blu-
rayspeler, DTV-tuner of beeldscherm kan worden aangesloten.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ondersteunt ongecomprimeerde 
videogegevensoverdracht tussen compatibele apparaten, zoals DTV-tuners en 
Blu-rayspelers, via één enkele kabel. Het levert een puur digitale kijk- en luisterervaring.

Kijk of op uw videobronapparaat een serie ongebruikte HDMI-uitgangen heeft:

• Indien dit het geval is, gaat u verder met onderstaande stappen.

• Indien dit niet het geval is, dient u te bepalen hoe u verbinding met het apparaat kunt 
maken.

Zo sluit u de projector aan op een HDMI-bronapparaat:
1. Pak een HDMI-kabel en sluit de ene stekker aan op de HDMI-uitgang van het HDMI-

bronapparaat.

2. Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-ingang van de projector.

De Apple Digital AV Adapter is verkrijgbaar via www.apple.com.
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Een MHL-bronapparaat aansluiten
Deze projector ondersteunt MHL-apparaten (met MHL-functionaliteit) via de HDMI-ingang. 
U kunt een mobiel apparaat met MHL-functionaliteit via een MHL-kabel op de projector 
aansluiten om vloeiend high-definition video af te spelen.

MHL (Mobile High-definition Link) ondersteunt ongecomprimeerde video- en audio-
overdracht tussen compatibele apparaten, zoals mobieltjes, tablets en andere draagbare 
consumentenelektronica. De overdracht geschiedt via één kabel. Het levert een puur 
digitale kijk- en luisterervaring.

Controleer of uw mobiel apparaat over MHL-functionaliteit beschikt:

• Indien dit het geval is, gaat u verder met onderstaande stappen.

• Indien dit niet het geval is, dient u te bepalen hoe u verbinding met het apparaat kunt 
maken.

Zo sluit u de projector aan op een MHL-bronapparaat:
1. Pak een MHL-kabel en sluit het MHL-uiteinde aan op de MHL-uitgang van het MHL-

bronapparaat.

2. Sluit het HDMI-uiteinde van de MHL-kabel aan op de HDMI 1/MHL-ingang van de 
projector.

Niet alle mobiele apparaten beschikken over MHL-functionaliteit. Vraag de verkoper van uw 
mobiele apparaat over eventuele MHL-mogelijkheden.
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Een dongle voor videostreaming aansluiten
Met een dongle voor videostreaming, zoals een BenQ QCast (apart verkocht), kunt u 
draadloos projecteren vanaf een smart-apparaat of computer.

• Zorg dat de projector is ingeschakeld voordat u randapparatuur aansluit.

• Compatibiliteit met HDMI/MHL-dongles van andere merken wordt niet gegarandeerd.

• De BenQ QCast-dongle kan worden geactiveerd via de MHL- of HDMI-ingangspoort van de 
projector. Zorg dat u de schakelknop op de dongle op de juiste positie schuift. Zie de 
gebruikershandleiding van BenQ QCast voor meer details.

De dongle aansluiten op de HDMI 1/MHL- of 
HDMI 2-ingangspoort

Sluit de dongle aan op de HDMI 1/MHL- of HDMI 2-ingangspoort zoals hieronder is 
geïllustreerd.

De usb-kabel wordt gebruikt om de dongle van stroom te voorzien en deze kan worden 
opgeladen.
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De dongle aansluiten op de HDMI 3/MICRO-B-
ingangspoort

1. Plaats de projector op een plat oppervlak met de onderkant naar boven.

2. Maak de schroef los die de HDMI 3/MICRO-B-afdekking bevestigt en maak de 
afdekking open.

3. Sluit de usb-kabel in de projector aan op de usb-poort van de dongle. Sluit de dongle 
vervolgens aan op de HDMI 3/MICRO-B-ingangspoort.

De usb-kabel wordt gebruikt om de dongle van stroom te voorzien en deze kan worden 
opgeladen.

Maak en verbreek geen verbindingen met natte handen om een elektrische schok te voorkomen.

4. Plaats de schroef terug die de HDMI 3/MICRO-B-afdekking bevestigt en draai deze 
vast.
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Een component-videobronapparaat 
aansluiten

Kijk of op uw videobronapparaat een serie ongebruikte component-video-uitgangen heeft:

• Indien dit het geval is, gaat u verder met onderstaande stappen.

• Indien dit niet het geval is, dient u te bepalen hoe u verbinding met het apparaat kunt 
maken.

Zo sluit u de projector aan op een component-videobronapparaat:
1. Pak een component-video-naar-VGA (D-Sub)-adapterkabel en sluit het uiteinde met 

de 3 RCA-connectoren aan op de component-video-uitgangen van het 
videobronapparaat. Sluit de stekkers op de juiste kleuren van de aansluitingen aan: 
groen op groen, blauw op blauw en rood op rood.

2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de pc-ingang van de projector.

3. Als u de geïntegreerde luidsprekers van de projector wilt gebruiken, pakt u een 
geschikte audiokabel en sluit u deze aan tussen de audio-uitgangen van het 
videobronapparaat en de audio-ingang van de projector.

• Als de audio-uitgang is verbonden met een koptelefoon of externe luidspreker, komt geen 
geluid uit de geïntegreerde luidsprekers van de projector.

• Uit de geïntegreerde luidsprekers van de projector en uit de audio-uitgang komt geen geluid 
als geen videosignalen zijn aangesloten. Het geluid kan ook niet worden aangepast.

Componentvideo-naar-VGA 
(D-Sub) adapterkabel

Audiokabel

AV-apparaat
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Een externe luidspreker aansluiten
U kunt het geluid laten uitvoeren via een externe luidspreker in plaats van door de 
geïntegreerde luidsprekers van de projector.

Zo sluit u de projector aan op een externe bronapparaat voor 
geluid:
Sluit een geschikte stereokabel aan op de externe luidspreker en op de audio-uitgang van de 
projector.

Als de audiokabel op de audio-uitgang is aangesloten, worden de geïntegreerde luidsprekers van 
de projector gedempt.
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Bediening

De projector opstarten
1. Zorg dat de projector correct op het stroomnet is aangesloten. Zie "Stroom 

aansluiten" op pagina 16 voor details.

2. Schuif de lensklep open voordat u de projector inschakelt.

Zorg dat de lensklep altijd is geopend als de projectorlamp brandt.

3. Druk op  om de projector te starten.

De AAN/UIT-indicator knippert groen en de ventilatoren beginnen te werken.

Tijdens het opwarmen gaat de lamp branden en verschijnt een opstartbeeld in beeld. 
De projector reageert tijdens het opwarmen niet op verdere opdrachten.

De inschakeltoon is hoorbaar en de AAN/UIT-indicator blijft groen branden als de 
projector is ingeschakeld.

Zie "Beltoon aan/uit" op pagina 52 voor details over het uitschakelen van deze toon.

4. Als dit de eerste keer is dat u de projector inschakelt, helpt de setupwizard u met het 
instellen van de projector. Sla deze stap over als u dit al hebt gedaan.

• Navigeer door de menu-items met de pijltoetsen ( / / / ).

• Bevestig het geselecteerde menu-item met .
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Onderstaande Setupwizard-afbeeldingen dienen slechts ter referentie en kunnen afwijken van 
het daadwerkelijke ontwerp.

5. Als een wachtwoord wordt verlangd, voert u een wachtwoord van zes tekens in met 
behulp van de pijltoetsen. Zie "De wachtwoordbeveiliging gebruiken" op pagina 29 
voor details.

6. Zet alle aangesloten apparatuur aan.

i. Stap 1:

Geef de Projectorpositie aan.

ii. Stap 2:

Geef de OSD-Taal aan.

iii. Stap 3:

Geef de Verticale keystone aan.

Zie "Keystone corrigeren" op 
pagina 35 voor meer informatie 
over verticale keystone.

iv. Stap 4:

Geef de Automatisch naar bron 
zoeken aan.

Selecteer "Aan" en de projector 
zoekt altijd automatisch naar 
beschikbare signalen als de 
projector wordt ingeschakeld.

v. Stap 5:

Geef de Menutype aan.

Zie "Info over de OSD-menu's" op 
pagina 36 voor meer informatie 
over menutypes.

De eerste instellingen zijn nu voltooid.
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7. De projector zoekt automatisch naar beschikbare ingangssignalen. Het actueel 
gevonden ingangssignaal wordt op het scherm weergegeven. Als de projector geen 

geldig signaal detecteert, verschijnt de melding Geen signaal. Druk op  om het 
gewenste ingangssignaal te selecteren.

Als de frequentie/resolutie van het ingangssignaal buiten het bereik van de projector valt, wordt 
het bericht "Buiten bereik" op een leeg scherm. Selecteer een ingangssignaal dat compatibel is 
met de resolutie van de projector of stel het ingangssignaal op een lager niveau in. Zie 
"Timingdiagram" op pagina 69 voor details.

De projector uitschakelen
1. Druk op . Als de projector wordt uitgeschakeld, verschijnt een bevestiging.

2. Druk nogmaals op . De AAN/UIT-indicator knippert oranje en de ventilatoren gaan 
draaien om de lamp af te koelen. Tijdens het afkoelen reageert de projector niet op 
opdrachten.

3. Als het afkoelen is voltooid, is de uitschakeltoon te horen en brandt de AAN/UIT-
indicator oranje.

Zie "Beltoon aan/uit" op pagina 52 voor details over het uitschakelen van deze toon.

Als de projector gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, trek dan het netsnoer uit 
het stopcontact.

Probeer de projector niet onmiddellijk weer in te schakelen als deze net is uitgeschakeld, 
aangezien grote hitte nadelig is voor de levensduur van de lamp. De daadwerkelijke levensduur 
van de lamp kan variëren, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het gebruik.
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De projector beveiligen

Een veiligheidskabelslot gebruiken
De projector moet op een veilige plek worden geïnstalleerd om diefstal te voorkomen. 
Of schaf een slot aan, bijvoorbeeld een Kensington-slot, om de projector te beveiligen. 
De projector bevat een sleuf voor een Kensington-vergrendeling.

Een Kensington veiligheidskabelslot is meestal een combinatie van sleutel(s) en slot. Zie de 
documentatie van het slot voor meer informatie over het gebruik.

De wachtwoordbeveiliging gebruiken
U kunt uit veiligheidsoogpunt en om ongeoorloofd gebruik te voorkomen een wachtwoord 
instellen via het On-Screen Display (OSD)-menu. Zodra u een wachtwoord hebt ingesteld 
en de functie hebt ingeschakeld, is de projector beveiligd met een wachtwoord. Gebruikers 
die het juiste wachtwoord niet kennen, kunnen de projector niet inschakelen.

Het is buitengewoon vervelend als u de wachtwoordbeveiliging inschakelt en het wachtwoord 
vergeet. Schrijf het wachtwoord ergens op en bewaar dit op een veilige plek.

Een wachtwoord instellen
Als u een wachtwoord hebt ingesteld en de functie "Inschakelblokkering" is ingeschakeld, kunt u 
de projector alleen gebruiken als het wachtwoord wordt ingevoerd. Telkens wanneer u de 
projector start, moet u het wachtwoord opgeven.

U kunt dit instellen via het Geavanceerd OSD-menu (zie pagina 37 voor details).

1. Druk op .

2. Ga naar het menu SYSTEEMINSTLL: Geavanceerd > Wachtwoord om het 
venster Wachtwoord te openen.

3. Selecteer Wachtwoord wijzigen en druk op  om het venster NIEUW 
WACHTWOORD INVOEREN te openen.

4. Zoals in de afbeelding is aangegeven, vertegenwoordigen de vier pijltoetsen ( , , 

, ) de 4 cijfers (1, 2, 3 en 4). Gebruik de pijltoetsen om een wachtwoord van 
zes tekens in te stellen. Als u deze tekens invoert, ziet u dit als ******.

5. Voer hetzelfde wachtwoord ter controle nogmaals in en ga terug naar het venster 
Wachtwoord.

NIEUW WACHTWOORD INVOEREN

Terug
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6. Selecteer Inschakelblokkering en druk op /  om Aan te selecteren.

7. Voer het actuele wachtwoord in om de functie in te schakelen.

8. Druk op  om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten.

Als u het wachtwoord bent vergeten
Als u de wachtwoordbeveiliging inschakelt, moet u telkens als u de projector inschakelt het 
wachtwoord invoeren. Mocht u een onjuist wachtwoord invoeren, verschijnt een 
foutmelding en vervolgens het venster HUIDIG WACHTWOORD INVOEREN.

U kunt nogmaals een wachtwoord van zes tekens invoeren, maar als u het wachtwoord 
echt niet meer weet, volgt u de procedure om het wachtwoord te herstellen. Zie "De 
procedure voor het herstellen van het wachtwoord starten" op pagina 30 voor details.

Wanneer u 5 keer achter elkaar het verkeerde wachtwoord invoert, wordt de projector na 
korte tijd automatisch uitgeschakeld.

De procedure voor het herstellen van het wachtwoord 
starten

1. Zorg dat het venster Wachtwoord in beeld verschijnt. Houd vervolgens 3 seconden 

lang  ingedrukt. De projector laat op het scherm een code zien.

2. Schrijf het nummer op en schakel de projector uit.

3. Neem contact op met de klantenservice van BenQ in uw land om het nummer te 
decoderen. Mogelijk wordt u gevraagd om een bewijs van aankoop te overleggen om 
te controleren of u bevoegd bent de projector te gebruiken.

"XXX" in bovenstaande melding zijn getallen die per model kunnen verschillen.

Het wachtwoord wijzigen
U kunt dit instellen via het Geavanceerd OSD-menu (zie pagina 37 voor details).

1. Ga naar het menu SYSTEEMINSTLL: Geavanceerd > Wachtwoord om het 
venster Wachtwoord te openen.

Wachtwoordfout

Probeer het opnieuw.

Noteer de code en neem contact op

met de BenQ-klantenservice.

 

WACHTWOORD OPROEPEN

Afsluiten

Code
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2. Selecteer Wachtwoord wijzigen en druk op  om het venster HUIDIG 
WACHTWOORD INVOEREN te openen.

3. Gebruik de pijltoetsen om het oude wachtwoord in te voeren.

• Als het wachtwoord correct is, verschijnt het bericht NIEUW 
WACHTWOORD INVOEREN.

• Als het wachtwoord onjuist is, verschijnt de wachtwoordfoutmelding en het 
venster HUIDIG WACHTWOORD INVOEREN waarin u het wachtwoord 

opnieuw kunt invoeren. Voer een ander wachtwoord in of druk op  om de 
wijziging te annuleren.

4. Voer een nieuw wachtwoord in.

5. Ter bevestiging voert u hetzelfde wachtwoord nogmaals in.

Schrijf het wachtwoord ergens op en bewaar dit op een veilige plek.

6. U hebt een nieuw wachtwoord ingesteld. Voer het nieuwe wachtwoord in als u de 
projector weer inschakelt.

7. Druk op  om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten.

De wachtwoordfunctie uitschakelen
U kunt dit instellen via het Geavanceerd OSD-menu (zie pagina 37 voor details).

1. Ga naar het menu SYSTEEMINSTLL: Geavanceerd > Wachtwoord om het 
venster Wachtwoord te openen.

2. Selecteer Inschakelblokkering en druk op /  om Uit te selecteren.

3. Voer het huidige wachtwoord in.

• Als het wachtwoord correct is, geeft het venster Wachtwoord aan dat 
Inschakelblokkering is ingesteld op Uit. De volgende keer dat u de projector 
inschakelt, wordt u niet gevraagd het wachtwoord in te voeren.

• Als het wachtwoord onjuist is, verschijnt de foutmelding en het venster HUIDIG 
WACHTWOORD INVOEREN waarin u het wachtwoord kunt invoeren. Voer 

een ander wachtwoord in of druk op  om de wijziging te annuleren.

4. Druk op  om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten.

Hoewel de wachtwoordfunctie is uitgeschakeld, dient u het oude wachtwoord bij de hand te 
houden voor het geval dat u de wachtwoordfunctie ooit weer moet inschakelen met behulp van 
het oude wachtwoord.

HUIDIG WACHTWOORD INVOEREN

Terug
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Een ingangssignaal selecteren
De projector kan tegelijkertijd op verschillende apparaten worden aangesloten. Er kan 
echter op slechts één scherm op volledig scherm worden weergegeven. Tijdens het 
opstarten zoekt de projector automatisch beschikbare signalen.

Als u wilt dat de projector altijd automatisch signalen zoekt:

• Ga in het Geavanceerd OSD-menu naar het menu SYSTEEMINSTLL: Basis en 
schakel Snel automatisch zoeken in (zie "Snel automatisch zoeken" op pagina 55).

• Als geen signaal op de projector is aangesloten, gaat u in het Basis OSD-menu naar 
Automatisch naar bron zoeken en activeert u het; als wel signaal is aangesloten, 
gaat u naar het menu Instell. en activeert u Automatisch naar bron zoeken.

De video-ingang selecteren:

1. Druk op  om de ingangselectiebalk te openen.

2. Druk op /  totdat het gewenste signaal is geselecteerd en druk op .

Zodra het signaal is gevonden, wordt de informatie over de geselecteerde ingang een 
aantal seconden in beeld gebracht. Als er meerdere apparaten op de projector zijn 
aangesloten, herhaal dan stappen 1 en 2 om een ander signaal te zoeken.

De eigenresolutie van deze projector heeft een beeldverhouding van 16:9. Voor het beste 
beeldresultaat kiest u een ingangssignaal dat ook gebruik maakt van deze resolutie. Andere 
resoluties worden door de projector aangepast, afhankelijk van de instelling Beeldverhouding, 
waardoor enige beeldvervorming of verlies van beeldkwaliteit kan optreden. Zie 
"Beeldverhouding" voor details.

Bron

HDMI 1 / MHL

HDMI 2

HDMI 3

PC / Component
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De naam van een ingangssignaal wijzigen
U kunt de naam van het huidige ingangssignaal op de ingangselectiebalk wijzigen.

U kunt dit instellen via het Geavanceerd OSD-menu (zie pagina 37 voor details).

1. Druk op  en vervolgens op /  om naar het menu SYSTEEMINSTLL: 
Basis te gaan.

2. Druk op  om Wijzig bronn. te selecteren en druk op  om het venster 
Wijzig bronn. te openen.

3. Druk op / / /  om de cursor te verplaatsen totdat het gewenste signaal is 

geselecteerd en druk op  ter bevestiging.

• Verwijder een teken door de Del-toets te verplaatsen en druk op .

• Verwijder alle tekens door de Reset-toets te verplaatsen en druk op .

4. Als u klaar bent, drukt u op  om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten.

Het geprojecteerde beeld aanpassen

De beeldhoogte aanpassen
De projector beschikt over 2 verstelvoetjes. Met deze verstelvoetjes kan de beeldhoogte 
worden gewijzigd.

Zo past u de projector aan:

• Draai aan het verstelvoetje om de 
beeldhoogte aan te passen.

• Trek het voetje terug door het 
verstelvoetje in de andere richting te 
draaien.

Wanneer de projector niet op een 
horizontaal oppervlak wordt geplaatst of het scherm en de projector niet loodrecht op 
elkaar staan, wordt het geprojecteerde beeld trapeziumvormig weergegeven. Om deze 
situatie te corrigeren, zie "Keystone corrigeren" op pagina 35 voor details.

• Kijk niet in de lens wanneer de projectorlamp brandt. Het felle licht kan schade toebrengen 
aan uw ogen.

• Pas goed op als u aan het verstelvoetje draait want dit bevindt zich vlak bij de uitlaatopening 
voor warme lucht.
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De beeldhelderheid fijn afstellen
Draai aan de focusring om het beeld scherp te stellen.

Het beeld automatisch aanpassen
Soms moet de beeldkwaliteit worden aangepast. Druk op  om dit te doen. Binnen 
3 seconden past de ingebouwde automatische bijstellingsfunctie de waarden van Frequentie 
en Klok aan, zodat er een optimale beeldkwaliteit wordt geproduceerd. De huidige 
signaalgegevens worden 3 seconden in de hoek linksboven van het scherm weergegeven.

Deze functie is alleen beschikbaar als het pc-signaal (analoog RGB) is geselecteerd.
34 Bediening



Keystone corrigeren
Keystone verwijst naar het effect waarbij het geprojecteerde beeld merkbaar groter is aan 
bovenkant of onderkant. Dit doet zich voor als de projector niet loodrecht op het scherm 
staat.

U dient dit te corrigeren door niet alleen de hoogte van de projector aan te passen, maar 
ook door handmatig de volgende stappen uit te voeren.

1. Druk op /  om het venster Verticale keystone te openen.

2. Druk op  om keystone aan de onderkant van het beeld te corrigeren of druk op 

 om keystone aan de bovenkant van het beeld te corrigeren.

Onderstaande illustraties tonen hoe de keystonevervorming wordt gecorrigeerd:

• Corrigeer keystone aan de bovenkant van het beeld met .

• Corrigeer keystone aan de onderkant van het beeld met .

3. Als u klaar bent, drukt u op  om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten.

Als u het beeld wilt corrigeren met "automatische v-keystone", houdt u  twee seconden 
ingedrukt om deze functie in te schakelen.

Het beeld verbergen
Om de volle attentie van het publiek op de presentator te richten, kunt u:

Druk op  om het beeld te verbergen. Druk nogmaals op  of een andere willekeurige 
toets om het beeld te herstellen.

Plaats geen voorwerpen voor de projectielens als de projector wordt gebruikt. De voorwerpen 
kunnen heet worden en daardoor vervormd raken of vlam vatten.

Verticale keystone

Twee seconden indrukken om te resetten

2 sec. indrukken om automatische v-keystone te activeren

Gebruik Gebruik 
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Menufuncties

Info over de OSD-menu's
De projector is uitgerust met 2 verschillende meertalige On-Screen Display (OSD)-menu's, 
waarmee u diverse aanpassingen en instellingen kunt aanbrengen op de projector en het 
geprojecteerde beeld: 

• Basis OSD-menu: biedt de belangrijkste menufuncties (zie "Met het Basis OSD-menu" 
op pagina 38).

• Geavanceerd OSD-menu: biedt alle menufuncties (zie "Met het Geavanceerde OSD-
menu" op pagina 44).

Open het OSD-menu door op  te drukken.

Als de Menutype die is geselecteerd tijdens de eerste instellingen is ingesteld op Basis, 
wordt een van de volgende Basis OSD-menu-overzichten weergegeven, afhankelijk van of 
al dan niet een videosignaal is aangesloten.

• Ingangssignaal aangesloten

• Geen ingangssignaal aangesloten

Beeldmodus
Beelden (sRGB)

Beeldverhouding
Auto

Geluidmod.
Motion video

Volume
10

Geluid uit
Uit

Instell.
Druk OK

Menu
Kies de installatiemethode voor de projector

Taal
Nederlands

Projectorpositie
Voorkant

Testpatroon
Uit

Automatisch naar bron zoeken
Aan

Menutype
Basis

Hdmi-formaat
Auto

Wandkleur
Uit

Instll. herstellen Informatie
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Als u van het Basis OSD-menu naar Geavanceerd OSD-menu wilt schakelen, volgt u 
onderstaande instructies:

Gebruik de pijltoetsen ( / / / ) om door de menu-items te bladeren. Bevestig het 

geselecteerde menu-item met .

• Als een videosignaal is aangesloten op de projector:

i. Ga naar het menu Instell. > Menutype en druk op .

ii. Druk op /  om Geavanceerd te selecteren en druk op .

iii. Druk op  om dit af te sluiten.

iv. Druk nogmaals op  om het Geavanceerd OSD-menu te openen.

• Als GEEN videosignaal is aangesloten op de projector:

i. Ga naar Menutype en druk op .

ii. Druk op /  om Geavanceerd te selecteren en druk op .

iii. Druk op  om dit af te sluiten.

iv. Druk nogmaals op  om het Geavanceerd OSD-menu te openen.
De volgende keer dat u de projector inschakelt, kunt u het Geavanceerd OSD-menu 

openen door op  te drukken.

Hieronder ziet u een overzicht van het Geavanceerd OSD-menu.

Als u van het Geavanceerd OSD-menu naar het Basis OSD-menu wilt schakelen, volgt u 
onderstaande instructies:

i. Ga naar het menu SYSTEEMINSTLL: Basis > Menu-instellingen > 
Menutype.

ii. Druk op /  en selecteer Basis.

iii. Druk herhaaldelijk op  totdat het OSD-menu wordt gesloten.

BEELD
Beeldmodus Beelden (sRGB)
Gebruikermod.beheer

Helderheid 50
Contrast 50
Color Enhancer 50
Tint 50
Pixel Enhancer 7

Kleurtemperatuur Normaal

LED-modus

Geavanceerd…

Actuele beeldmod. resetten

PC / Component Afsluiten
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iv. Druk op  om het Basis OSD-menu te openen.
De volgende keer dat u de projector inschakelt, kunt u het Basis OSD-menu openen door 

op  te drukken.

Met het Basis OSD-menu
Afhankelijk van of een videosignaal op de projector is aangesloten, biedt het Basis OSD-
menu verschillende functies. 

Zie de volgende koppelingen voor meer informatie.

• Basis OSD-menu - met ingangssignalen verbonden

• Basis OSD-menu - zonder ingangssignalen verbonden

(beperkte menu's zijn beschikbaar)

Basis OSD-menu - met ingangssignalen verbonden
Het Basis OSD-menu bevat de belangrijkste menufuncties. Welke menu-items beschikbaar 
zijn, is afhankelijk van de aangesloten videoingangen of de specifieke instellingen. Menu-
opties die niet beschikbaar zijn, worden grijs gemaakt.

Open het OSD-menu door op  te drukken.

• Navigeer door de menu-items met de pijltoetsen ( / / / ).

• Bevestig het geselecteerde menu-item met .
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Schakel van het Basis OSD-menu naar het Geavanceerd OSD-menu, zie pagina 37.

Menu Submenu's en beschrijvingen

Beeldmodus

Selecteert een vooraf ingestelde beeldus die past bij de 
gebruiksomgeving en beeldtype van het ingangssignaal.

De vooraf ingestelde beeldmodi worden hieronder 
beschreven:

• Helder: Maximaliseert de helderheid van het 
geprojecteerde beeld. Deze optie is geschikt voor 
omgevingen waar een uiterst hoge helderheid is vereist, 
bijv. in een goed verlichte kamer.

• Beelden (sRGB): Deze modus is met name geschikt 
voor fotopresentaties, waarin de presentatiedia's 
voornamelijk beelden bevat en weinig tekst. Er is weinig 
omgevingslicht nodig.

• Motion video: Deze modus is met name geschikt voor 
het afspelen van een videofragment in de presentatie. Er 
is weinig omgevingslicht nodig.

• Lezingen: Deze modus is met name geschikt voor het 
maken van een presentatie waarin de presentatiedia's 
voornamelijk tekst bevatten en weinig beelden. Er is 
weinig omgevingslicht nodig.

• Bioscoop (Film): Met goed gebalanceerde kleurtinten 
en contrast bij lage helderheid, is dit met name geschikt 
voor films in de woonkamer, met weinig omgevingslicht.

• Levendige kleur: Maximaliseert de visuele effecten en 
geeft beelden weer met heldere en levendige kleuren.

• Gebruiker: Roept de aangepaste instellingen op. Open 
het Geavanceerd OSD-menu en zie 
Gebruikermod.beheer voor details.
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Beeldverhouding

De eigenresolutie van deze projector heeft een 
beeldverhouding van 16:9. U kunt met deze functie echter een 
beeld projecteren van een andere beeldverhouding.

• Auto

Past de grootte van een beeld proportioneel aan zodat de 
horizontale of verticale zijde bij de eigen resolutie van de 
projector past. Hierdoor wordt het meeste van het scherm 
benut en blijft de beeldverhouding ongewijzigd.

• 4:3

Past het beeld zodanig aan dat het in het midden van het 
scherm wordt weergegeven in een beeldverhouding van 4:3.

• 16:9

Past het beeld zodanig aan dat het in het midden van het 
scherm wordt weergegeven in een beeldverhouding van 16:9.

• Breed

Rekt het beeld horizontaal uit om het aan te passen aan de 
schermbreedte. De hoogte van het beeld wordt niet aangepast.

• Letterbox

Past de grootte van het beeld aan zodat de eigenresolutie van 
de projector in de horizontale breedte past en past de 
beeldhoogte aan op 3/4 van de projectiebreedte. Hierdoor 
wordt het beeld groter dan de schermhoogte. De boven- en 
onderrand van het weergegeven beeld zijn weggelaten. Dit is 
passend voor beelden die geproduceerd zijn in het 
letterboxformaat (met zwarte balken boven en beneden).

Geluidmod.

Geluidmod. gebruikt de MaxxAudio-technologie voor 
geluidsverbetering. Deze maakt gebruik van algoritmes van 
Waves voor geweldige effecten van hoge en lage tonen, om u 
een indrukwekkende audiobeleving te bieden. De volgende 
vooraf ingestelde geluidmodi zijn beschikbaar: Motion video, 
Muziek en Bioscoop.

Als de functie Geluid uit is geactiveerd, resulteert het 
aanpassen van de "Geluidmod." in het uitschakelen van de 
functie Geluid uit.

Volume

Past het volumeniveau van de geïntegreerde luidsprekers van 
de projector aan of van het volume dat wordt uitgevoerd via 
de audio-uitgang.

Als de functie Geluid uit is geactiveerd, resulteert het 
aanpassen van de Volume in het uitschakelen van de functie 
Geluid uit.

Menu Submenu's en beschrijvingen
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Geluid uit

Selecteer Aan om de geïntegreerde luidsprekers van de 
projector uit te schakelen of om het volume van de audio-
uitgang te dempen.

Kies Uit om het geluid te herstellen.

Instell.

• Druk op  om het submenu ervan te openen.

• Druk op  om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten.

Zie hieronder voor details.

• Taal
Hiermee stelt u de taal van de On-Screen Display (OSD)-
menu's in.

• Projectorpositie
U kunt de projector tegen het plafond of achter een scherm 
installeren of met een of meerdere spiegels. Zie "Een plek 
kiezen" op pagina 14 voor details.

• Testpatroon
Schakel deze functie in om het testbeeld weer te geven, dat u 
helpt bij het aanpassen van de beeldgrootte en focus, zodat u 
kunt controleren of het geprojecteerde beeld niet is vervormd.

• Automatisch 
naar bron 
zoeken

Stelt in of de projector automatisch naar ingangsignalen zoekt.

Selecteer Aan zodat de projector ingangssignalen zoekt totdat 
eentje wordt gevonden. Als de functie is ingesteld op Uit, 
selecteert de projector het laatst gebruikte ingangssignaal.

• Menutype Schakelt naar het Geavanceerd OSD-menu.

• Hdmi-
formaat

Kiest een ingangssignaaltype voor het HDMI-signaal. U kunt 
het ingangtype ook handmatig instellen. De verschillende 
ingangtypes gebruiken verschillende normen voor het 
helderheidsniveau.

"Hdmi-formaat" is alleen beschikbaar als het HDMI-signaal 
is gekozen.

• Wandkleur

Schakel deze functie in om de kleur van het geprojecteerde 
beeld te corrigeren als het projectieoppervlak niet wit is. U 
kunt kleuren kiezen die lijken om die van het 
projectieoppervlak. Kies uit deze opties: Lichtgeel, Roze, 
Lichtgroen, of Blauw.

• Instll. 
herstellen

Zet alle instellingen terug op de fabrieksinstellingen.

De volgende instellingen blijven behouden: "Keystone", 
"Projectorpositie", "Wijzig bronn.", "Lamptimer herst.", 
"Testpatroon", "Hoogtemodus", "Wachtwoord" en 
"Toetsenvergrendeling".

Menu Submenu's en beschrijvingen
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Basis OSD-menu - zonder ingangssignalen 
verbonden

Aangezien er geen ingangssignaal op de projector is verbonden, zijn uitsluitende de 
submenu's beschikbaar van Instell. onder Basis OSD-menu - met ingangssignalen 
verbonden. Menu-opties die niet beschikbaar zijn, worden grijs gemaakt. 

Open het OSD-menu door op  te drukken.

• Navigeer door de menu-items met de pijltoetsen ( / / / ).

• Bevestig het geselecteerde menu-item met .

• Gebruik  om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten.

Schakel van het Basis OSD-menu naar het Geavanceerd OSD-menu, zie pagina 37.

• Informatie

Toont de volgende informatie over de projector.

• Bron: geeft het huidige ingangssignaal weer.

• Beeldmodus: geeft de huidige Beeldmodus weer.

• Resolutie: geeft de eigenresolutie van het ingangssignaal 
weer.

• Kleursysteem: geeft de indeling van het ingangsysteem 
aan.

• LED Usage Time: geeft het aantal uur weer dat de 
lamp is gebruikt.

• Firmware-versie: toont de firmware-versie van de 
projector.

Sommige informatie is uitsluitend beschikbaar als bepaalde 
ingangen in gebruik zijn.

Menu Submenu's en beschrijvingen

Menu Submenu's en beschrijvingen

Taal
Hiermee stelt u de taal van de On-Screen Display (OSD)-
menu's in.

Projectorpositie
U kunt de projector tegen het plafond of achter een scherm 
installeren of met een of meerdere spiegels. Zie "Een plek 
kiezen" op pagina 14 voor details.

Testpatroon
Schakel deze functie in om het testbeeld weer te geven, dat u 
helpt bij het aanpassen van de beeldgrootte en focus, zodat u 
kunt controleren of het geprojecteerde beeld niet is vervormd.
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Automatisch naar 
bron zoeken

Stelt in of de projector automatisch naar ingangsignalen zoekt. 
Selecteer Aan zodat de projector ingangssignalen zoekt totdat 
eentje wordt gevonden. Als de functie is ingesteld op Uit, 
selecteert de projector het laatst gebruikte ingangssignaal.

Menutype Schakelt naar het Geavanceerd OSD-menu.

Hdmi-formaat

Kiest een ingangssignaaltype voor het HDMI-signaal. U kunt 
het ingangtype ook handmatig instellen. De verschillende 
ingangtypes gebruiken verschillende normen voor het 
helderheidsniveau.

"Hdmi-formaat" is alleen beschikbaar als het HDMI-signaal 
is gekozen.

Wandkleur

Schakel deze functie in om de kleur van het geprojecteerde 
beeld te corrigeren als het projectieoppervlak niet wit is. U 
kunt kleuren kiezen die lijken om die van het 
projectieoppervlak. Kies uit deze opties: Lichtgeel, Roze, 
Lichtgroen, of Blauw.

Instll. herstellen

Zet alle instellingen terug op de fabrieksinstellingen.

De volgende instellingen blijven behouden: "Keystone", 
"Projectorpositie", "Wijzig bronn.", "Lamptimer herst.", 
"Testpatroon", "Hoogtemodus", "Wachtwoord" en 
"Toetsenvergrendeling".

Informatie

Toont de volgende informatie over de projector.

• Bron: geeft het huidige ingangssignaal weer.

• Beeldmodus: geeft de huidige Beeldmodus weer.

• Resolutie: geeft de eigenresolutie van het ingangssignaal 
weer.

• Kleursysteem: geeft de indeling van het ingangsysteem 
aan.

• LED Usage Time: geeft het aantal uur weer dat de 
lamp is gebruikt.

• Firmware-versie: toont de firmware-versie van de 
projector.

Sommige informatie is uitsluitend beschikbaar als bepaalde 
ingangen in gebruik zijn.

Menu Submenu's en beschrijvingen
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Met het Geavanceerde OSD-menu
Het Geavanceerd OSD-menu bevat alle menufuncties.

Bovenstaande overzicht van het Geavanceerd OSD-menu dient slechts ter infromatie en kan 
afwijken van het daadwerkelijke ontwerp en het projectormodel dat u bezit.

Open het OSD-menu door op  te drukken. Het bevat de volgende hoofdmenu's. Zie de 
koppelingen van alle menu-items hieronder voor meer informatie.

1. BEELD-menu (zie pagina 45)

2. Geluidinst.-menu (zie pagina 52)

3. Weergave-menu (zie pagina 53)

4. SYSTEEMINSTLL: Basis-menu (zie pagina 54)

5. SYSTEEMINSTLL: Geavanceerd-menu (zie pagina 55)

6. Informatie-menu (zie pagina 58)

Welke menu-items beschikbaar zijn, is afhankelijk van de aangesloten videoingangen of de 
specifieke instellingen. Menu-items die niet beschikbaar zijn, worden grijs gemaakt.

• Navigeer door de menu-items met de pijltoetsen ( / / / ).

• Bevestig het geselecteerde menu-item met .

Schakel van het Geavanceerd OSD-menu naar het Basis OSD-menu, zie pagina 37.

Submenu's

Druk op  om terug naar het vorige 

venster te gaan of om af te sluiten.

Hoofdmenunaam

Selectiebalk

Hoofdmenupicto-
gram

Status

Huidig ingangsignaal

BEELD
Beeldmodus Beelden (sRGB)
Gebruikermod.beheer

Helderheid 50
Contrast 50
Color Enhancer 50
Tint 50
Pixel Enhancer 7

Kleurtemperatuur Normaal

LED-modus

Geavanceerd…

Actuele beeldmod. resetten

PC / Component Afsluiten
44 Menufuncties



BEELD menu

Submenu Functies en beschrijvingen

Beeldmodus

Selecteert een vooraf ingestelde beeldus die past bij de 
gebruiksomgeving en beeldtype van het ingangssignaal.

De vooraf ingestelde beeldmodi worden hieronder 
beschreven:

• Helder: Maximaliseert de helderheid van het 
geprojecteerde beeld. Deze optie is geschikt voor 
omgevingen waar een uiterst hoge helderheid is 
vereist, bijv. in een goed verlichte kamer.

• Beelden (sRGB): Deze modus is met name geschikt 
voor fotopresentaties, waarin de presentatiedia's 
voornamelijk beelden bevat en weinig tekst. Er is 
weinig omgevingslicht nodig.

• Motion video: Deze modus is met name geschikt 
voor het afspelen van een videofragment in de 
presentatie. Er is weinig omgevingslicht nodig.

• Lezingen: Deze modus is met name geschikt voor het 
maken van een presentatie waarin de presentatiedia's 
voornamelijk tekst bevatten en weinig beelden. Er is 
weinig omgevingslicht nodig.

• Bioscoop (Film): Met goed gebalanceerde 
kleurtinten en contrast bij lage helderheid, is dit met 
name geschikt voor films in de woonkamer, met weinig 
omgevingslicht.

• Levendige kleur: Maximaliseert de visuele effecten 
en geeft beelden weer met heldere en levendige 
kleuren.

• Gebruiker: Roept de aangepaste instellingen op. 
Open het Geavanceerd OSD-menu en zie 
Gebruikermod.beheer voor details.
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Gebruikermod.beheer

Deze functies zijn uitsluitend beschikbaar als 
"Beeldmodus" is ingesteld op "Gebruiker".

• Inst. laden vanaf

Hiermee kunt u handmatig een vooraf ingestelde beeldmodus 
aanpassen en deze een beschikbare optie maken voor de 
beeldmoduslijst.

1. Ga naar BEELD > Beeldmodus. Selecteer vervolgens 
Gebruiker.

2. Druk op  om Gebruikermod.beheer te 

selecteren en druk op .

3. Kies in het venster Gebruikermod.beheer de optie 

Inst. laden vanaf en druk op .

4. Druk op /  om een beeldmodus te kiezen die uw 
eisen het dicht benadert. 

5. Als u klaar bent, drukt u op  en  om terug te 
keren naar het menu BEELD.

6. Druk op  om andere submenu's te selecteren 
waarin u wijzigingen wilt aanbrengen. Pas de waardes 

aan met / . De aanpassingen worden opgenomen 
in de geselecteerde gebruikersmodus. 

• Gebr.mod.naam wz

Kies dit om de namen van de aangepaste beeldmodi te 
wijzigen (Gebruiker).

1. Ga naar BEELD > Beeldmodus. Selecteer vervolgens 
Gebruiker.

2. Druk op  om Gebruikermod.beheer te 
selecteren.

3. Kies in het venster Gebruikermod.beheer de optie 

Gebr.mod.naam wz en druk op .

4. In het venster Gebr.mod.naam wz selecteert u de 
gewenste tekens voor de geselecteerde modus met 

/ / / .

5. Als u klaar bent, drukt u op  en  om af te 
sluiten.

Submenu Functies en beschrijvingen
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Helderheid

Hiermee past u de helderheid van het beeld aan. Pas deze 
optie zodanig aan, dat de zwarte gedeelten van het beeld 
daadwerkelijk zwart zijn en dat er nog details zichtbaar zijn in 
de donkere gedeelten.

Hoe hoger de waarde, hoe helderder het beeld. Hoe lager de 
waarde, hoe donkerder het beeld.

Contrast

Stelt de mate van verschil tussen donker en licht in het beeld 
in. Na het aanpassen van de waarde van Helderheid, past u 
Contrast aan om de piekwaarde van het witniveau in te 
stellen.

Hoe hoger de waarde, hoe groter het contrast.

Color Enhancer 
(Kleurverbetering)

Hiermee past u het verzadigingsniveau van de kleuren aan - 
de sterkte van elke kleur in een videobeeld. Lagere 
instellingen produceren minder verzadigde kleuren. Wanneer 
u de minimumwaarde instelt, wordt het beeld zwart-wit.

Als de instelling te hoog staat, worden de kleuren op het 
beeld te fel, waardoor het beeld onrealistisch wordt.

"Color Enhancer (Kleurverbetering)" wordt niet 
ondersteund in het RGB-kleursysteem.

Tint

Hiermee past u de rode en groene kleurtonen van het beeld 
aan.

Hoe hoger de waarde, hoe roder het beeld. Hoe lager de 
waarde, hoe groener het beeld.

"Tint" wordt niet ondersteund in het RGB-kleursysteem.

Pixel Enhancer 
(Pixelverbetering)

Detecteert de verandering van kleur tussen een object en de 
achtergrond, om een beeld met scherpere randen en betere 
oppervlaktestructuur te produceren.

Hoe hoger de waarde, hoe scherper het beeld.

Hoe lager de waarde, hoe zachter het beeld.

Submenu Functies en beschrijvingen
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Kleurtemperatuur*

De beschikbare opties voor de instellingen van 
kleurtemperatuur* verschillen naar gelang het aangesloten 
signaaltype.

• Normaal: de witte kleur behoudt de normale 
schakering.

• Koel: maakt het beeld blauwachtig wit.

• Standaardtemp.: met de oorspronkelijke 
kleurtemperatuur van de lamp en hogere helderheid. 
Deze instelling is geschikt voor omgevingen waar een 
uiterst hoge helderheid is vereist, bijv. in een goed 
verlichte kamer.

• Warm: maakt het beeld roodachtig wit.

*Meer informatie over de kleurtemperatuur:
Er bestaan vele kleurschakeringen die om verschillende 
redenen als "wit" worden beschouwd. Het begrip 
"kleurtemperatuur" is een van de meest gebruikte methoden 
om de kleur wit uit te drukken. Een witte kleur met een lage 
kleurtemperatuur heeft een rode schijn. Een witte kleur met 
een hoge kleurtemperatuur heeft eerder een blauwe schijn.

LED-modus

Stel het energieverbruik van de projectorlamp in op de 
volgende modi.

• Normaal: de lamp brandt op volle sterkte.

• Economisch: beperkt systeemruis en energieverbruik 
van de lamp met 30%.

Als de modus Economisch is geselecteerd wordt minder 
licht geproduceerd en worden de geprojecteerde beelden 
donkerder.

Submenu Functies en beschrijvingen
48 Menufuncties



Geavanceerd…

• Zwartniveau

Stelt de grijstinten van het beeld in op 0 IRE of 7,5 IRE. 

De grijstinten van een videosignaal worden gemeten in IRE-
eenheden. In bepaalde gebieden die de NTSC tv-standaard 
gebruiken, worden de grijstinten gemeten van 7,5 IRE (zwart) 
tot 100 IRE (wit); in andere gebieden die PAL-apparatuur of 
de Japanse NTSC-standaard gebruiken, worden grijstinten 
gemeten van 0 IRE (zwart) tot 100 IRE (wit). We raden u aan 
te controleren of het ingangssignaal 0 IRE of 7,5 IRE 
bedragen. Laat hiervan uw keuze afhangen.

• Gammaselectie

Gamma verwijst naar de verhouding tussen de helderheid van 
ingangssignaal en beeld.

• 1,6/1,8/2,0/2,1/BenQ: kies deze waardes naar wens.

• 2,2/2,3: verhoogt de gemiddelde helderheid van het 
beeld. Met name geschikt voor verlichte omgevingen, 
vergaderkamers of huiskamers.

• 2,4: met name geschikt voor films in een donkere 
omgeving.

• 2,6/2,8: Beste voor het weergeven van films met veel 
donkere scènes.

Submenu Functies en beschrijvingen

Hoge helderheid
Laag contrast

Lage helderheid
Hoog contrast

1,6       1,8       2,0    2,1    2,2    2,3    2,4       2,6        2,8
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Geavanceerd…

(vervolg)

• Kleurbeheer

In de meeste omstandigheden is kleurbeheer niet nodig, 
bijvoorbeeld in een klaslokaal, vergaderruimte of woonkamer 
waar het licht aan blijft, of als door de vensters daglicht naar 
binnen komt.

Alleen in permanente opstellingen met kunstmatig licht, zoals 
directiekamers, congreszalen of thuisbioscopen kan 
kleurbeheer een optie zijn. Met kleurbeheer kunt u de 
kleuren fijn afstellen zodat u de kleuren nog 
waarheidsgetrouwer kunt weergeven.

Correct kleurbeheer is mogelijk onder gecontroleerde en 
reproduceerbare condities. U hebt een colorimeter 
(kleurlichtmeter) en een reeks geschikte testbeelden nodig 
om de kleurreproductie te meten. Deze hulpmiddelen 
worden niet bij de projector geleverd. Wellicht dat de 
verkoper van de projector u kan helpen met deze 
hulpmiddelen of u in contact kan brengen met een ervaren 
professionele installateur.

De functie Kleurbeheer heeft zes kleurreeksen (RGBCMY) 
die kunnen worden aangepast. U kunt deze seelcteren of het 
kleurbereik en verzadiging aanpassen.

1. Druk op  om het venster Kleurbeheer te openen.

2. Selecteer Primaire kleur en druk op /  om een 
kleur te kiezen uit Rood, Groen, Blauw, Cyaan, 
Magenta en Geel.

3. Druk op  om Tint te selecteren en gebruik 

/  om het bereik ervan in te stellen. Een 
verhoging van het bereik omvat de kleuren die de twee 
naastliggende kleuren bevatten.

De illustratie laat zien hoe de 
kleuren met elkaar 
samenhangen. 

Als u bijvoorbeeld Rood 
kiest en het bereik instelt op 
0, wordt alleen puur rode 
kleur geselecteerd. Het 
verhogen van het bereik 
neemt ook rood op dat dicht 
bij geel en dicht bij magenta 
ligt.

Submenu Functies en beschrijvingen

Rood Geel Groen

CyaanMagenta

Blauw
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Geavanceerd…

(vervolg)

4. Druk op  om Effect te selecteren en druk op 

/  om de waardes ervan in te stellen. Het 
contrastniveau van de gekozen primaire kleur wordt 
beïnvloed. Elke aangebrachte aanpassing is direct terug 
te vinden in het beeld.

5. Druk op  om Verzadiging* te selecteren en druk 

op /  om de waardes ervan in te stellen. Elke 
aangebrachte aanpassing is direct terug te vinden in het 
beeld. Als u bijvoorbeeld Rood kiest en het bereik 
instelt op 0, wordt alleen de verzadiging van puur rood 
beïnvloed.

6. Herhaal de stappen 2 tot en met 5 totdat u alle 
gewenste aanpassingen hebt aangebracht.

7. Als u klaar bent, drukt u op  om de wijzigingen op 
te slaan en af te sluiten.

*Uitleg over verzadiging

Dit is de hoeveelheid van de betreffende kleur in een 
videobeeld. Lagere instellingen produceren minder 
verzadigde kleuren; een instelling van "0" verwijdert de 
betreffende kleur volledig uit het beeld. Als de verzadiging te 
hoog is, wordt de betreffende kleur te sterk en onrealistisch.

• Ruisonderdrukking

Vermindert elektrische ruis in het beeld die veroorzaakt 
wordt door verschillende mediaspelers. Hoe hoger de 
waarde, hoe minder ruis.

• Filmmodus

Verbetert de beeldkwaliteit als een composiet beel van een 
film-dvd of Blu-raydisk wordt geprojecteerd. De instelling Uit 
schakelt de functie uit.

Actuele beeldmod. 
resetten

Alle aanpassingen die zijn aangebracht voor de geselecteerde 
Beeldmodus (geldt ook voor de vooraf ingestelde modi en 
Gebruiker) worden hersteld naar de standaard 
fabriekswaardes.

1. Druk op . Er wordt een bevestiging weergegeven.

2. Druk op /  om Reset te selecteren en druk op 

. De fabrieksinstellingen voor de beeldmodus 
worden hersteld.

3. Herhaal de stappen 1 en 2 als u nog andere beeldmodi 
wilt herstellen.

Submenu Functies en beschrijvingen
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Geluidinst. menu

Submenu Functies en beschrijvingen

Geluidmod.

Geluidmod. gebruikt de MaxxAudio-technologie voor 
geluidsverbetering. Deze maakt gebruik van algoritmes van 
Waves voor geweldige effecten van hoge en lage tonen, om u 
een indrukwekkende audiobeleving te bieden. De volgende 
vooraf ingestelde geluidmodi zijn beschikbaar: Motion video, 
Muziek en Bioscoop.

Als de functie Geluid uit is geactiveerd, resulteert het 
aanpassen van de "Geluidmod." in het uitschakelen van de 
functie Geluid uit.

Geluid uit

Selecteer Aan om de geïntegreerde luidsprekers van de 
projector uit te schakelen of om het volume van de audio-
uitgang te dempen.

Kies Uit om het geluid te herstellen.

Volume

Past het volumeniveau van de geïntegreerde luidsprekers van de 
projector aan of van het volume dat wordt uitgevoerd via de 
audio-uitgang.

Als de functie Geluid uit is geactiveerd, resulteert het 
aanpassen van de "Volume" in het uitschakelen van de functie 
Geluid uit.

Beltoon aan/uit

Stel de geluidstoon van de projector in op Aan of Uit.

De "Beltoon aan/uit" kan uitsluitend hier worden aangepast. 
Het dempen van het geluid of aanpassen van het geluidsniveau 
heeft geen invloed op de "Beltoon aan/uit".

Audio-inst. herst.
De waardes van alle aanpassingen die u in het menu Geluidinst. 
hebt aangepast worden hersteld naar de fabriekswaardes.
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Weergave menu

Submenu Functies en beschrijvingen

Beeldverhouding

De eigenresolutie van deze projector heeft een 
beeldverhouding van 16:9. U kunt met deze functie echter een 
beeld projecteren van een andere beeldverhouding.

• Auto

Past de grootte van een beeld proportioneel aan zodat de 
horizontale of verticale zijde bij de eigen resolutie van de 
projector past. Hierdoor wordt het meeste van het scherm 
benut en blijft de beeldverhouding ongewijzigd.

• 4:3

Past het beeld zodanig aan dat het in het midden van het 
scherm wordt weergegeven in een beeldverhouding van 4:3.

• 16:9

Past het beeld zodanig aan dat het in het midden van het 
scherm wordt weergegeven in een beeldverhouding van 16:9.

• Breed

Rekt het beeld horizontaal uit om het aan te passen aan de 
schermbreedte. De hoogte van het beeld wordt niet 
aangepast.

• Letterbox

Past de grootte van het beeld aan zodat de eigenresolutie van 
de projector in de horizontale breedte past en past de 
beeldhoogte aan op 3/4 van de projectiebreedte. Hierdoor 
wordt het beeld groter dan de schermhoogte. De boven- en 
onderrand van het weergegeven beeld zijn weggelaten. Dit is 
passend voor beelden die geproduceerd zijn in het 
letterboxformaat (met zwarte balken boven en beneden).

Wandkleur

Schakel deze functie in om de kleur van het geprojecteerde 
beeld te corrigeren als het projectieoppervlak niet wit is. 
U kunt kleuren kiezen die lijken om die van het 
projectieoppervlak. Kies uit deze opties: Lichtgeel, Roze, 
Lichtgroen, of Blauw.

Beeldpositie

Geeft het Beeldpositie-venster weer. U kunt met de 
pijltoetsen de positie van het geprojecteerde beeld aanpassen. 

De waardes onderin het venster veranderen met elke druk op 
de toets.

Deze functie is alleen beschikbaar als het PC-signaal is 
gekozen.
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SYSTEEMINSTLL: Basis menu

Overscanaanpassing

Verbergt de slechte beeldkwaliteit in de vier randen.

Hoe hoger de waarde, hoe meer van het beeld wordt 
verborgen, terwijl het scherm gevuld en geometrisch 
kloppend blijft. Instelling 0 betekent dat 100% van het beeld 
wordt weergegeven.

Pc & YPbPr-
component 
afstemmen

• Horizontale afmeting

Stelt de horizontale breedte van het beeld in.

Deze functie is alleen beschikbaar als het signaal 
Component of PC is geselecteerd.

• Fase

Hiermee past u de klokfase aan om vervorming van het beeld 
te verminderen.

Deze functie is alleen beschikbaar als het signaal 
Component of PC is geselecteerd.

• Auto

Past de fase en frequentie automatisch aan.

Deze functie is alleen beschikbaar als het PC-signaal is 
gekozen.

Submenu Functies en beschrijvingen

Taal
Hiermee stelt u de taal van de On-Screen Display (OSD)-
menu's in.

Achtergrondkleur
Stelt de achtergrondkleur in als er geen signaal op de 
projector staat. Kies uit de achtergrondkleuren Zwart, 
Blauw en Paars.

Opstartscherm
Hiermee selecteert u het logoscherm dat wordt weergegeven 
bij het opstarten van de projector. U hebt de keuze uit het 
BenQ logoscherm, het scherm Zwart of het scherm Blauw.

Projectorpositie
U kunt de projector tegen het plafond of achter een scherm 
installeren of met een of meerdere spiegels.

Auto uit
Voorkomt onnodige projectie als gedurende langere tijd geen 
signaal wordt gedetecteerd.

Direct inschakelen

Als de functie is ingesteld op Aan, wordt de projector 
automatisch ingeschakeld zodra stroom op het netsnoer staat. 
Als de functie is ingesteld op Uit, moet u de projector 

inschakelen door op  op de projector of op de 
afstandsbediening te drukken.

Submenu Functies en beschrijvingen
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SYSTEEMINSTLL: Geavanceerd menu

Menu-instellingen

• Menutype

Schakelt naar het Basis OSD-menu.

• Menupositie

Stelt de OSD-menupositie in.

• Weergaveduur menu

Bepaalt hoe lang het OSD op het scherm wordt weergegeven 
nadat u op de knop hebt gedrukt.

• Leeg herinnering

Stelt in of de herinnering wordt weergegeven als het beeld is 
verborgen.

Wijzig bronn.

Past de naam van het actuele ingangssignaal aan.

In het venster Wijzig bronn. selecteert u de gewenste 

tekens voor het aangesloten ingangssignaal met / / /

.

Als u klaar bent, drukt u op  en  om af te sluiten.

Snel automatisch 
zoeken

Stelt in of de projector automatisch naar ingangsignalen zoekt.

Selecteer Aan zodat de projector ingangssignalen zoekt 
totdat eentje wordt gevonden. Als de functie is ingesteld op 
Uit, selecteert de projector het laatst gebruikte 
ingangssignaal.

Submenu Functies en beschrijvingen

Lampinstellingen

• Lamptimer herst.

Activeer deze functie uitsluitend nadat een nieuwe lamp is 
geïnstalleerd. Als u Reset kiest, verschijnt de melding 
Opnieuw instellen gelukt om aan te geven dat de 
lamptijd is ingesteld op "0".

• Lamptimer

Selecteren om te zien hoelang de lamp is gebruikt (in uren). 
Dit wordt automatisch berekend door de ingebouwde timer.

Totaal (equivalent) aantal lampuren = 1,5 x (aantal uren in de 
modus Normaal) + 1 x (aantal uren in de modus 
Economisch)

Submenu Functies en beschrijvingen
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Hdmi-instellingen

• Hdmi-formaat

Kies een ingangssignaaltype voor het HDMI-signaal. U kunt 
het ingangtype ook handmatig instellen. Verschillende 
ingangstypes gebruiken verschillende normen voor het 
helderheidsniveau.

 "Hdmi-formaat" is alleen beschikbaar als het HDMI-
signaal is gekozen.

Testpatroon

Schakel deze functie in om het testbeeld weer te geven, dat 
u helpt bij het aanpassen van de beeldgrootte en focus, 
zodat u kunt controleren of het geprojecteerde beeld niet is 
vervormd.

Ondertitels

• Ondertitels aan

Activeer de functie door Aan te kiezen als het 
geselecteerde ingangssignaal ondertitels* bevat.

*Meer over ondertitels

Plaatst de dialoog, verhaallijn en geluidseffecten van 
tv-programma's en video's die ondertiteling bevatten, op het 
scherm (in de programmagids wordt dit vaak aangegeven 
met "CC").

• Ondertitelversie

Selecteer een gewenste ondertitelmodus. Bekijk ondertitels 
door OT1, OT2, OT3 of OT4 te kiezen (OT1 toont 
ondertitels in de primaire taal van uw regio).

Hoogtemodus

Selecteer deze modus wanneer u de projector op grote 
hoogte of bij hoge temperaturen gebruikt. Activeer deze 
functie als u zich op een hoogte tussen 1500 m – 3000 m 
boven zeeniveau bevindt en de omgevingstemperatuur 
tussen 0°C – 30°C ligt.

Gebruik deze functie niet als uw hoogte tussen 0 en 
1500 m ligt en de temperatuur tussen 0°C en 35°C ligt. 
Als u onder zulke omstandigheden de modus inschakelt, 
wordt de projector te veel afgekoeld.

Tijdens het gebruik van de Hoogtemodus wordt er 
wellicht meer geluid geproduceerd omdat de ventilatoren 
sneller moeten draaien voor een betere koeling en optimale 
prestaties.

Als u de projector in andere dan deze extreme 
omstandigheden gebruikt, wordt het apparaat mogelijk 
automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de 
projector oververhit geraakt. Schakel over naar 
Hoogtemodus om deze symptomen op te lossen. Dit 
betekent echter niet dat de projector in alle ruwe of 
extreme omstandigheden kan worden gebruikt.

Submenu Functies en beschrijvingen
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Wachtwoord

Uit veiligheidsoogpunt en om ongeoorloofd gebruik tegen te 
gaan, kunt u een wachtwoord instellen voor de projector. 
Zie "De wachtwoordbeveiliging gebruiken" op pagina 29 
voor details. 

• Wachtwoord wijzigen

Voordat u het wachtwoord wijzigt, dient u het huidige 
wachtwoord in te voeren.

• Inschakelblokkering

Hiermee beperkt u het gebruik van de projector tot 
degenen die het juiste wachtwoord kennen.

Toetsenvergrendeling

Als de toetsen van de afstandsbediening zijn geblokkeerd, 
kunnen de instellingen van de projector niet per ongeluk 
worden veranderd (bijvoorbeeld door kinderen).

Als u Aan instelt voor deze functie, functioneren de toetsen 

van de afstandsbediening niet, met uitzondering van  
AAN/UIT.

U kunt de toetsblokkering opheffen door  op de 
afstandsbediening 3 seconden ingedrukt te houden.

Led-indicator

Als u Aan kiest, functioneren alle indicatoren op de 
projector normaal. Zie "Indicatoren" op pagina 63 voor 
details.

Als u Uit kiest, worden alle indicatoren (AAN/UIT, TEMP 
(TEMPERATUUR), LED) uitgeschakeld als u de projector 
inschakelt het opstartscherm is verschenen. Als de projector 
echter niet correct functioneert, branden of knipperen de 
indicatoren om u opmerkzaam te maken dat een probleem 
is opgetreden. Zie "Indicatoren" op pagina 63 voor details.

Instll. herstellen

Zet alle instellingen terug op de fabrieksinstellingen. Het 
OSD-menutype wordt hersteld in het Basis OSD-menu.

De volgende instellingen blijven behouden: "Keystone", 
"Projectorpositie", "Wijzig bronn.", "Lamptimer herst.", 
"Testpatroon", "Hoogtemodus", "Wachtwoord" en 
"Toetsenvergrendeling".

Submenu Functies en beschrijvingen
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Informatie menu

Sommige informatie is uitsluitend beschikbaar als bepaalde ingangen in gebruik zijn.

Submenu Functies en beschrijvingen

Bron Geeft het huidige ingangssignaal weer.

Beeldmodus Toont de huidige beeldmodus onder het menu BEELD.

Resolutie Geeft de eigenresolutie van het ingangssignaal weer.

Kleursysteem Geeft de indeling van het ingangsysteem aan.

Levensduur ledlamp Geeft het aantal uur weer dat de lamp is gebruikt.

Firmware-versie Toont de firmware-versie van de projector.
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Geavanceerd OSD-menustructuur
De OSD-menu's variëren afhankelijk van het geselecteerde signaaltype.

Hoofdmenu Submenu Opties

BEELD

Beeldmodus Helder/Beelden (sRGB)/Motion video/Lezingen/
Bioscoop (Film)/Levendige kleur/Gebruiker

Gebruikermod.beheer
Inst. laden vanaf

Gebr.mod.naam wz

Helderheid 0–100

Contrast 0–100

Color Enhancer 0–100

Tint 0–100

Pixel Enhancer 0–15

Kleurtemperatuur Normaal/Koel/Standaardtemp./Warm

LED-modus Normaal/Economisch

Geavanceerd…

Zwartniveau 0 IRE/7,5 IRE

Gammaselectie 1,6/1,8/2,0/2,1/2,2/2,3/
2,4/2,6/2,8/BenQ

Kleurbeheer Primaire kleur/Tint/
Effect/Verzadiging

Ruisonderdrukking 0–31

Filmmodus Aan/Uit

Actuele beeldmod. 
resetten Reset/Annul.

Geluidinst.

Geluidmod. Motion video/Muziek/Bioscoop

Geluid uit Aan/Uit

Volume 0-20

Beltoon aan/uit Aan/Uit

Audio-inst. herst. Reset/Annul.

Weergave

Beeldverhouding Auto/4:3/16:9/Breed/Letterbox

Wandkleur Uit/Lichtgeel/Roze/Lichtgroen/Blauw

Beeldpositie

Overscanaanpassing Video: 0-3
Overige: 0-3

Pc & YPbPr-component 
afstemmen

Horizontale afmeting

Fase

Auto
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SYSTEE-
MINSTLL: 
Basis

Taal

Achtergrondkleur Zwart/Blauw/Paars

Opstartscherm BenQ/Zwart/Blauw

Projectorpositie Voorkant/Plafond voor/Achterkant/Plafond achter

Auto uit Uit/5 min./10 min./15 min./20 min./25 min./30 min.

Direct inschakelen Aan/Uit

Menu-instellingen

Menutype Basis/Geavanceerd

Menupositie

Midden/Links bovenaan/
Rechts bovenaan/
Rechts onderaan/
Links onderaan

Weergaveduur menu
Altijd aan/5 sec./10 sec./
15 sec./20 sec./25 sec./
30 sec.

Leeg herinnering Aan/Uit

Wijzig bronn.

Snel automatisch zoeken Aan/Uit

SYSTEE-
MINSTLL: 
Geavanceerd

Lampinstellingen

Lamptimer herst. Reset/Annul.

Lamptimer Gebruikstijd lamp/
Equivalent lampuren

Hdmi-instellingen Hdmi-formaat Auto/Pc-signaal/
Videosignaal

Testpatroon Aan/Uit

Ondertitels
Ondertitels aan Aan/Uit

Ondertitelversie OT1/OT2/OT3/OT4

Hoogtemodus Aan/Uit

Wachtwoord

Wachtwoord wijzigen

Inschakelblokkering Aan/Uit (huidig 
wachtwoord invoeren)

Toetsenvergrendeling Aan/Uit

Led-indicator Aan/Uit

Instll. herstellen Reset/Annul.

Informatie

Bron

Beeldmodus

Resolutie

Kleursysteem

Levensduur ledlamp

Firmware-versie

Hoofdmenu Submenu Opties
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Onderhoud

Onderhoud van de projector
De projector heeft maar weinig onderhoud nodig. Het enige dat u regelmatig moet doen, is 
de lens schoonhouden.

Verwijder nooit onderdelen van de projector. Neem contact op met uw leverancier als 
andere onderdelen vervangen dienen te worden.

De lens reinigen
Reinig de lens als u vuil of stof op het oppervlak ziet. 

• Verwijder stof met een fles met gecomprimeerde lucht. 

• Bij vuil of vlekken gebruikt u papier voor het reinigen van cameralenzen of bevochtigt u 
een zachte doek met reinigingsvloeistof voor cameralenzen en veegt u het oppervlak 
van de lens voorzichtig schoon.

• Gebruik nooit een schuursponsje, reinigingsmiddel met alkaline/zuur, schuurmiddel of 
vluchtig oplosmiddel, zoals alcohol, wasbenzine, thinner of insecticide. Het gebruik van 
zulke stoffen of langdurig contact met materiaal van rubber of vinyl, kan resulteren in 
beschadiging van het oppervlak en behuizing van de projector.

Raak nooit met uw vinger de lens aan en wrijf nooit met schuurmiddelen over de lens. Zelfs 
papieren doekjes kunnen de lenscoating beschadigen. Gebruik uitsluitend lensborstels, doekjes 
en schoonmaakmiddelen die speciaal gericht zijn op optische apparatuur. Maak de lens nooit 
schoon als de projector is ingeschakeld of als deze nog warm is van het gebruik.

De projectorbehuizing reinigen
Schakel de projector op de correcte manier uit (zie "De projector uitschakelen" op 
pagina 28) en trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u de behuizing 
reinigt.

• Verwijder vuil of stof met een zachte, pluisvrije doek.

• Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken gebruikt u een zachte doek die u hebt 
bevochtigd met water en een neutraal schoonmaakmiddel. Veeg hiermee de behuizing 
schoon.

Gebruik nooit was, alcohol, benzine, thinner of andere chemische schoonmaakmiddelen. 
Hierdoor kan de behuizing beschadigd raken.

De projector opbergen
Volg de aanwijzingen hieronder als u de projector langere tijd wilt opbergen.

• Zorg dat de temperatuur en de luchtvochtigheid van de opslagruimte binnen het 
aanbevolen bereik voor de projector vallen. Zie "Specificaties" op pagina 66 of neem 
contact op met uw leverancier voor het bereik.

• Schuif het verstelvoetje in.

• Haal de batterij uit de afstandsbediening.
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• Verpak de projector in de oorspronkelijke of een soortgelijke verpakking.

De projector vervoeren
Het wordt aanbevolen dat de projector in de oorspronkelijke of een gelijkwaardige 
verpakking wordt getransporteerd.

Informatie over de lamp

Het aantal lampuren opzoeken
Als de projector wordt gebruikt, wordt de gebruiksduur van de lamp (lampuren) 
automatisch berekend door de ingebouwde timer.

Totaal (equivalent) aantal lampuren = 1,5 x (aantal uren in de modus Normaal) + 1 x 
(aantal uren in de modus Economisch)

Informatie over het aantal lampuur verkrijgen:

1. Druk op  en gebruik vervolgens de pijltoetsen ( / / / ) om naar 
Informatie (in het OSD-menu Basis) of Instell. > Informatie (in het OSD-menu 
Geavanceerd) te gaan.

2. De LED Usage Time-informatie wordt geopend.

3. Druk op  om dit af te sluiten.

of

1. Druk in het OSD-menu Geavanceerd op  en gebruik vervolgens de pijltoetsen 

( / / / ) om naar SYSTEEMINSTLL: Geavanceerd > 
Lampinstellingen te gaan.

2. Druk op  om het venster Lampinstellingen te openen.

3. Gebruik  om Lamptimer te selecteren en druk op . De Lamptimer-
informatie wordt geopend.

4. Druk op  om dit af te sluiten.

De levensduur van de lamp verlengen
De projectielamp is een verbruiksartikel. Door de volgende instellingen in het 
Geavanceerd OSD-menu te veranderen kunt u de levensduur van de lamp maximaliseren. 

Open het Geavanceerd OSD-menu en zie pagina 37 voor details.
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Instellen van Lampvermogen
De modus Economisch verlengt de levensduur van de projectorlamp.

Als u de modus Economisch gebruikt, wordt het geluid en het energieverbruik van het 
systeem verminderd met 30%.

1. Ga in het OSD-menu Geavanceerd naar BEELD > LED-modus.

2. Druk op  om het venster Lampvermogen te openen.

3. Druk op /  om naar de gewenste modus te gaan en druk op  om de 
wijzigingen op te slaan en af te sluiten.

Indicatoren

Lampmodus Beschrijving

Normaal 100% lamphelderheid

Economisch Bespaart 30% op het energieverbruik van de lamp

Lampje

Status en beschrijving
AAN/UIT

TEMP 
(TEMPE-
RATUUR)

LED

Systeemberichten

Oranje Uit Uit Stand-bymodus

Groen 
Knippert

Uit Uit Opstarten

Groen Uit Uit Normale werking

Oranje 
Knippert

Uit Uit Afkoelen bij normaal uitschakelen

Rood Uit Uit Downloaden

Rood 
Knippert

Uit Uit Uitschakelen van de schaler is mislukt

Rood Uit Rood Opnieuw instellen van de schaler is mislukt

Berichten over inbranden

Groen Uit Uit Inbranden Aan

Groen Groen Groen Inbranden Uit

Situaties gerelateerd aan de lamp

Uit Uit Rood Storing bij lamp1 bij normaal gebruik

Uit Uit
Rood 

Knippert
Lamp brandt niet.
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Situaties gerelateerd aan de temperatuur

Rood Rood Uit
Storing bij ventilator 1 (de daadwerkelijke 

snelheid van de ventilator wijkt ±25% af van 
de gewenste snelheid)

Rood
Rood 

Knippert
Uit

Storing bij ventilator 2 (de daadwerkelijke 
snelheid van de ventilator wijkt ±25% af van 

de gewenste snelheid)

Rood Groen Uit
Storing bij ventilator 3 (de daadwerkelijke 

snelheid van de ventilator wijkt ±25% af van 
de gewenste snelheid)

Rood
Groen 

Knippert
Uit

Storing bij ventilator 4 (de daadwerkelijke 
snelheid van de ventilator wijkt ±25% af van 

de gewenste snelheid)

Groen Rood Uit
Storing bij temperatuur 1 (overschrijding van 

temperatuurlimiet)

Groen
Groen 

Knippert
Uit Thermische IC#1 I2C verbindingsfout

Groen 
Knippert

Rood Uit
Storing bij temperatuur 2 (overschrijding van 

temperatuurlimiet)
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Problemen oplossen

U kunt de projector niet inschakelen.

Geen beeld.

Onscherp beeld.

De afstandsbediening werkt niet.

Het wachtwoord is onjuist.

Oorzaak Oplossing

Het netsnoer levert geen stroom.

Sluit de wisselstroomadapter aan op de DC IN-
aansluiting van de projector, steek het netsnoer in 
de aansluiting op de wisselstroomadapter en steek 
de stekker in het stopcontact. Zorg dat het 
stopcontact is ingeschakeld (indien van toepassing).

Tijdens het afkoelproces is geprobeerd 
de projector weer in te schakelen.

Wacht tot de projector volledig is afgekoeld.

Oorzaak Oplossing

Het bronapparaat is niet ingeschakeld of 
de kabel is niet correct aangesloten.

Schakel het bronapparaat in en controleer of de 
signaalkabel correct is aangesloten.

De projector is niet correct aangesloten 
op de invoerbron.

Controleer de aansluiting.

Het ingangssignaal is verkeerd 
geselecteerd.

Selecteer het correcte ingangssignaal met de 

/ -toets.

Oorzaak Oplossing

De projectielens is niet correct 
scherpgesteld.

Pas de scherpstelling van de lens aan met de 
focusring.

De projector en het scherm staan scheef.
Pas indien nodig de projectiehoek, -richting en -
hoogte van het toestel aan.

Oorzaak Oplossing

De batterijen zijn leeg. Vervang de batterij.

Er bevindt zich een voorwerp tussen de 
afstandsbediening en de projector.

Verwijder het obstakel.

U bevindt zich te ver van de projector.
Ga niet verder dan 8 meter (~26 voet) van de 
projector staan.

Oorzaak Oplossing

U bent het wachtwoord vergeten.
Zie "De procedure voor het herstellen van het 
wachtwoord starten" op pagina 30 voor details.
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Specificaties

Projectorspecificaties
Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Algemeen

Productnaam Draagbare Full HD LED Projector

Modelnaam CH100

Optisch

Resolutie 1920 x 1080

Weergavesysteem 1-CHIP DLP-systeem

F-nummer van lens F = 1,5

Lamp R, G, B LED

Throw-verhouding 1,108 (95±3%@2,33 m)

Elektrisch

Voeding AC100-240 V, 50-60 Hz (automatisch)

Energieverbruik < 146 W (max.)

< 0,5 W (stand-by)

Keystone-aanpassing 1D, vertical +/- 20 graden

Mechanisch

Afmetingen 325 mm (B) x 63 mm (H) x 213 mm (D)

Gewicht 2,5 kg

Ingangen

Multi-ingang

Computeringang D-Sub 15-pin (contrastekker) x 1

HDMI/MHL HDMI/MHL x 1

HDMI x 2

Audio-ingang 3,5 mm stereo-mini-jack x 1

mini-B usb-type Voor onderhoud.
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Afmetingen
325 mm (B) x 63 mm (H) x 213 mm (D)

Uitgangen

Usb type-A Dient als stroomtoevoer voor een HDMI/MHL-dongle 
(apart verkrijgbaar)

Audio-uitgang 3,5 mm stereo-mini-jack x 1

Luidspreker 5 Watt x 2

Omgevingsvereisten

Bedrijfstemperatuur 0°C - 40°C op zeeniveau (zonder condensvorming)

Relatieve vochtigheid van 
omgeving

10%–90% (zonder condensvorming)

Bedrijfshoogte 0–1499 m op 0°C–35°C

1500 - 3000 m op 0°C - 30°C (met Hoogtemodus 
ingeschakeld)

213

63

Eenheid: mm

325
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Plafondmontage
Schroeven voor plafondmontage: M4 

(max. L = 25 mm; min. L = 20 mm)
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Timingdiagram

Ondersteunde timing voor PC-signaal

Resolutie Modus
Vernieuwingsfrequentie 

(Hz)
Horizontale 

frequentie (kHz)

640 x 480

VGA_60 59,940 31,469

VGA_72 72,809 37,861

VGA_75 75,000 37,500

VGA_85 85,008 43,269

720 x 400 720 x 400_70 70,087 31,469

800 x 600

SVGA_60 60,317 37,879

SVGA_72 72,188 48,077

SVGA_75 75,000 46,875

SVGA_85 85,061 53,674

SVGA_120
(Reduce Blanking)

119,854 77,425

1024 x 768

XGA_60 60,004 48,363

XGA_70 70,069 56,476

XGA_75 75,029 60,023

XGA_85 84,997 68,667

XGA_120
(Reduce Blanking)

119,989 97,551

1152 x 864 1152 x 864_75 75,00 67,500

1024 x 576
BenQ Notebook 

Timing
60,0 35,820

1024 x 600
BenQ Notebook 

Timing
64,995 41,467

1280 x 720 1280 x 720_60 60 45,000

1280 x 768 1280 x 768_60 59,870 47,776

1280 x 800

WXGA_60 59,810 49,702

WXGA_75 74,934 62,795

WXGA_85 84,880 71,554

WXGA_120
(Reduce Blanking)

119,909 101,563
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1280 x 1024

SXGA_60 60,020 63,981

SXGA_75 75,025 79,976

SXGA_85 85,024 91,146

1280 x 960
1280 x 960_60 60,000 60,000

1280 x 960_85 85,002 85,938

1360 x 768 1360 x 768_60 60,015 47,712

1440 x 900 WXGA+_60 59,887 55,935

1600 x 1200 UXGA 60,000 75,000 

1680 x 1050 1680 x 1050_60 59,954 65,290

640 x 480@67 Hz MAC13 66,667 35,000

832 x 624@75 Hz MAC16 74,546 49,722

1024 x 768@75 Hz MAC19 74,93 60,241

1152 x 870@75 Hz MAC21 75,06 68,68

1920 x 1080@60 Hz
1920 x 1080_60

(Reduce Blanking)
60 67,5

1920 x 1200@60 Hz
1920 x 1200_60

(Reduce Blanking)
59,95 74,038

Resolutie Modus
Vernieuwingsfrequentie 

(Hz)
Horizontale 

frequentie (kHz)
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Ondersteunde timing voor component-video-ingang

Timing Resolutie
Verticale 

frequentie (Hz)
Horizontale 

frequentie (kHz)

480i 720 x 480 59,94 15,73

480p 720 x 480 59,94 31,47

576i 720 x 576 50 15,63

576p 720 x 576 50 31,25

720/50p 1280 x 720 50 37,5

720/60p 1280 x 720 60 45,00

1080/50i 1920 x 1080 50 28,13

1080/60i 1920 x 1080 60 33,75

1080/24P 1920 x 1080 24 27

1080/25P 1920 x 1080 25 28,13

1080/30P 1920 x 1080 30 33,75

1080/50P 1920 x 1080 50 56,25

1080/60P 1920 x 1080 60 67,5
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Ondersteunde timing voor HDMI (HDCP)-ingang

Videotimings:

PC-timings:

Timing Resolutie
Verticale 

frequentie (Hz)
Horizontale 

frequentie (kHz)

480i 720 (1440) x 480 59,94 15,73

480p 720 x 480 59,94 31,47

576i 720 (1440) x 576 50 15,63

576p 720 x 576 50 31,25

720/50p 1280 x 720 50 37,5

720/60p 1280 x 720 60 45,00

1080/24P 1920 x 1080 24 27

1080/25P 1920 x 1080 25 28,13

1080/30P 1920 x 1080 30 33,75

1080/50i 1920 x 1080 50 28,13

1080/60i 1920 x 1080 60 33,75

1080/50P 1920 x 1080 50 56,25

1080/60P 1920 x 1080 60 67,5

Resolutie Modus
Vernieuwingsfrequentie 

(Hz)
Horizontale 

frequentie (kHz)

640 x 480

VGA_60 59,940 31,469

VGA_72 72,809 37,861

VGA_75 75,000 37,500

VGA_85 85,008 43,269

720 x 400 720 x 400_70 70,087 31,469

800 x 600

SVGA_60 60,317 37,879

SVGA_72 72,188 48,077

SVGA_75 75,000 46,875

SVGA_85 85,061 53,674

SVGA_120
(Reduce Blanking)

119,854 77,425
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1024 x 768

XGA_60 60,004 48,363

XGA_70 70,069 56,476

XGA_75 75,029 60,023

XGA_85 84,997 68,667

XGA_120
(Reduce Blanking)

119,989 97,551

1152 x 864 1152 x 864_75 75,00 67,500

1024 x 576
BenQ Notebook 

Timing
60,00 35,820

1024 x 600
BenQ Notebook 

Timing
64,995 41,467

1280 x 720 1280 x 720_60 60 45,000

1280 x 768 1280 x 768_60 59,870 47,776

1280 x 800

WXGA_60 59,810 49,702

WXGA_75 74,934 62,795

WXGA_85 84,880 71,554

WXGA_120
(Reduce Blanking)

119,909 101,563

1280 x 1024

SXGA_60 60,020 63,981

SXGA_75 75,025 79,976

SXGA_85 85,024 91,146

1280 x 960
1280 x 960_60 60,000 60,000

1280 x 960_85 85,002 85,938

1360 x 768 1360 x 768_60 60,015 47,712

1440 x 900 WXGA+_60 59,887 55,935

1600 x 1200 UXGA 60,000 75,000

1680 x 1050 1680 x 1050_60 59,954 65,290

640 x 480@67 Hz MAC13 66,667 35,000

832 x 624@75 Hz MAC16 74,546 49,722

1024 x 768@75 Hz MAC19 75,020 60,241

1152 x 870@75Hz MAC21 75,06 68,68

1920 x 1080@60 Hz
1920 x 1080_60

(Reduce Blanking)
60 67,5

1920 x 1200@60 Hz
1920 x 1200_60

(Reduce Blanking)
59,95 74,038

Resolutie Modus
Vernieuwingsfrequentie 

(Hz)
Horizontale 

frequentie (kHz)
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Informatie over garantie en 
auteursrechten

Beperkte garantie
De garantie van BenQ voor dit product heeft betrekking op productie- en materiaalfouten 
die zich bij normaal gebruik van het apparaat voordoen.

Wanneer u een beroep wilt doen op de garantie, dient u een geldig aankoopbewijs te 
overleggen. Wanneer dit product tijdens de garantieperiode defect raakt, is BenQ alleen 
verplicht de defecte onderdelen te vervangen (inclusief arbeidsloon). Om in geval van een 
defect reparatie- of servicewerkzaamheden te laten uitvoeren die onder de garantie vallen, 
dient u zich zo snel mogelijk te wenden tot de leverancier bij wie u het product hebt 
gekocht.

Belangrijk: De bovenstaande garantie vervalt indien de klant heeft nagelaten het product te 
gebruiken volgens de schriftelijke instructies van BenQ, in het bijzonder de instructies 
inzake de gebruiksomstandigheden. De vochtigheidsgraad moet tussen 10% en 90% liggen, 
de temperatuur tussen 0°C en 35°C en de projector mag niet worden gebruikt op stoffige 
plaatsen of op plaatsen hoger dan 4920 voet. Deze garantie verleent de koper van het 
apparaat bepaalde rechten, evenals het zogenaamde consumentenrecht, dat echter per land 
kan verschillen.

Ga voor meer informatie naar www.BenQ.com.

Copyright
Copyright 2016 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
worden gereproduceerd, verzonden, opgeslagen in een zoeksysteem of vertaald in een 
andere taal of computertaal, onder geen enkele vorm en op geen enkele wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, handmatig of op andere wijze, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BenQ Corporation.

De specificaties kunnen per regio verschillen. Ga naar een winkel bij u in de buurt voor 
details. De daadwerkelijke kenmerken en specificaties van het product kunnen zonder 
kennisgeving worden gewijzigd.

Deze documentatie kan bedrijfsnamen en handelsmerken van derden bevatten die het 
eigendom zijn van de betreffende derden. Apple, het logo van Apple, iPad, iPhone, iPod, 
iPod classic, iPod nano, iPod shuffle en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., 
gedeponeerd in de VS en andere landen.

Aansprakelijkheid
BenQ Corporation is niet aansprakelijk en geeft geen garanties, uitdrukkelijk noch 
stilzwijgend, ten aanzien van de inhoud van deze publicatie en wijst alle garanties van 
verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af. BenQ Corporation behoudt zich 
het recht voor deze publicatie te herzien en de inhoud ervan van tijd tot tijd te wijzigen 
zonder verplicht te zijn aan enige persoon mededeling van die herzieningen of wijzigingen te 
doen.
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*DLP, Digital Micromirror Device en DMD zijn handelsmerken van Texas Instruments. 
Andere merk- en productnamen zijn eigendom van de respectieve bedrijven of organisaties.

Patenten
Ga naar http://patmarking.benq.com/ voor details over gedekte patenten van de BenQ-
projector.
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