
BEAMER 
 

 

 

Korte handleiding gebruik multimediaprojector 
 

Door de volgende stappen correct uit te voeren verkrijgt u een geslaagde projectie. Duw niet 

op andere knoppen of verander geen instellingen in het menu. Dit is absoluut niet nodig. 
 

 

Stap 1 : voorbereiding 
 

1. Haal de projector uit de koffer en plaats hem op een veilige en stabiele tafel, opgesteld voor 

het scherm. 

2. Verbind de projector met de laptop door de 15-pinskabel (1) aan te sluiten tussen de ingang 

‘computer 1’ op de projector en de 15-pins-uitgang van de laptop. 

3. Verbind de stroomkabel (2). 

 

 

Stap 2 : stand-by 
 

4. Zet de power-knop aan (zie tekening). De projector gaat in standby-stand en het lampje naast 

power wordt oranje. 

5. Verwijder het beschermkapje voor de lens. 

 

 

Stap 3 : aanzetten 
 

6. Zet de projector aan door op de ‘on/stand by’-knop te duwen bovenop het toestel. Het lampje 

wordt nu groen. 

7. Kies de juiste bron : video / s-video / computer 1 / computer 2 door op de bijhorende knop te 

duwen boven op het toestel. 

8. Door de FN-toets (toets links beneden) samen in te drukken met de F5-toets op de laptop kan 

je ervoor zorgen dat het beeld alleen op de laptop, alleen via projector of via laptop en 

projector zichtbaar is. 

 

 

 

 

ZIE  KEERZIJDE 

 



Stap 4 : beeld regelen 
 

9. De hoogte van het beeld kan veranderd worden door de pootjes (zie tekening) uit te laten 

zakken. De kantelcorrectie gebeurt automatisch. 

 

10. De grootte van het beeld kan veranderd worden met de zoom-regelaar (zie tekening). 

11. De scherpte van het beeld kan ingesteld worden met de focus-ring aan de lens (zie tekening). 

 

 

Stap 5 : afsluiten 
 

12. Schakel eerst de laptop uit. 

13. Schakel de projector uit door een eerste maal op de ‘on/stand by’-knop te duwen. Kijk nu naar 

het scherm en duw een tweede maal op de ‘on/stand by’-knop. 

14. WACHT met de power-knop onderaan uit te zetten tot de ventilator gestopt is met draaien. 

15. Maak alle kabels los en berg ze op in de koffer. 

16. Laat het toestel 10 minuten afkoelen, zet het beschermkapje op voor de lens, trek de pootjes 

in, en berg het ook terug op in de koffer. 

 

 

 

 

 

AANDACHT 
 

Het meest kwetsbare onderdeel van de projector is de LAMP vooral als deze warm is. 

Aangezien de lamp 400 euro kost, vragen we met aandrang om er voor te zorgen dat de 

projector altijd voorzichtig wordt geplaatst. 

 


