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Inhoud van de verpakking

GV1-projector Adapter Stekkerkop USB-C™-kabel
Afstandsbediening  

(met één CR2032-batterij)
 

US/JP

AUS CHN

UK EU

Draagtas Snelgids
Verklaringen van regelgevende 

instanties en garnatiekaart
HDMI nee USB-C™-

adapter

Digital Projector

Quick Start Guide
Portable Entertainment Series  |  GV1

Projecteur numérique

Guide de démarrage rapide
Gamme de divertissement portable  |  GV1

• De daadwerkelijk levensduur van de lamp is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het gebruik. De daadwerkelijke kenmerken en 
specificaties van het product kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

• Bepaalde accessoires kunnen verschillen per regio.
• De garantiekaart wordt alleen in bepaalde regio’s geleverd.  Vraag uw verkoper voor gedetailleerde informatie.
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Productoverzicht
 

IR-sensor

Focusring

Projectielens
Aan/

uittoets

Gelijkstroomingang

USB-C™-poort

Luidspreker

Modusschakeltoets 

Volume-
omlaagtoets [-]

Volume- 
omhoogtoets [+]
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Led-indicatoren
 

Scenario Status
Aan/uittoets Modusschakeltoets 

Ledgedrag Schema Ledgedrag Schema

Opladen met adapter

Batterij <20% Rood - opgloeien niet beschikbaar

Batterij 20-60% Geel - opgloeien niet beschikbaar

Batterij >60% Groen - opgloeien niet beschikbaar

Batterij 100% Groen - effen niet beschikbaar

Batterijmodus
Batterij <20% Rood - knipperen niet beschikbaar

Batterij 20-60% Geel - effen niet beschikbaar
Batterij >60% Groen - effen niet beschikbaar

Bluetooth-
luidsprekermodus

Klaar voor/bezig met koppelen Afhankelijk van aan/uitstatus Blauw - knipperen

Koppelen gelukt Afhankelijk van aan/uitstatus Blauw - effen

Systeemupdate

Systeemupdate bezig Groen - knipperen Blauw - knipperen

Systeemupdate mislukt Rood - effen Rood - effen

Systeemupdate is gelukt en systeem 
wordt opnieuw gestart

Groen - effen Blauw - effen

Fout

Led-fout Geel - effen Rood - knipperen

Ventilatorfout Rood - effen Rood - knipperen

Temperatuurfout van optische 
engine

niet beschikbaar Rood - effen

Temperatuurfout van batterij niet beschikbaar Rood - knipperen

Fout van driverboard Rood - knipperen Rood - knipperen
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De stekkerkop kan per regio verschillen.

De stekkerkop bevestigen De stekkerkop verwijderen



6

De projector inschakelen / opladen

 

3”

 
• Laad de batterij helemaal op voor een geslaagde OTA-update.
• Zie "Led-indicatoren" op pagina 4 voor het oplaadgedrag van de aan/uittoets/led-indicator.
• Als de projector volledig is opgeladen, kan de adapter worden losgemaakt.
• Voor de eerste keer opstarten, houdt u de aan/uittoets/led-indicator drie seconden ingedrukt. Druk kort op de aan/uittoets/led-indicator om na de 

eerste keer opstarten de projector in of uit te schakelen.
• Voor de wisselstroomadapter geldt dat het stopcontact zich in de buurt van de apparatuur moet bevinden zodat dit makkelijk toegankelijk is.
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De projectiehoek aanpassen

 

15°
max
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Scherpstellen
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Afstandsbediening

Energie

Pijltoetsen

Volumetoetsen

Start

Terug

Menu

OK-toets

Cursorknop
Schakelt de projector 
in en uit (na de eerste 

keer inschakelen via 
het keypad)

Beweegt de selectie

Opent het 
Instellingenmenu van 

de projector

Opent het 
Startmenu van de 
BenQ Launcher

Past het geluidsvolume 
van de projector aan

Keert terug naar het 
vorige menu

Bevestigt de selectie

Lang indrukken om de 
muiscursor te activeren 



10

Apparaten aansluiten

 

Bluetooth-luidsprekers
(in projectormodus)

Draadloos toegangspunt

Apparaten met 
USB-C™ DisplayPort

Voor Android™-apparaten 
met USB-C™ DisplayPort

USB-C™-
flashdrive

Smartphone, tablet, laptop/pc - 
draadloze verbinding

HDMI nee USB-C™-
adapter

Dvd-speler/laptop
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Setupwizard

4
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Startpagina van BenQ Launcher
Invoerbron

Geeft het huidige apparaat weer 
verbonden via USB-C™ (apparaten 

met DisplayPort-functionaliteit kunnen 
via de verbinding projecteren)

BenQ-opstartpictogram
Geeft toegang tot de Wi-Fi-instellingen 
alleen weer als de projector niet is verbonden 
met een beschikbaar Wi-Fi-netwerk

Statusbalk

Mediaspeler

Geeft datum, tijd en status 
van draadloos en batterij aan

Geeft mediabestanden 
weer vanaf een apparaat 
verbonden via USB-C™

Draadloze projectie voor iOS en macOS - Projecteert draadloos via iOS of Mac OS

Draadloze projectie voor Android™

Draadloze projectie voor pc

- Projecteert draadloos via Android™

- Projecteert draadloos via pc

• Zorg dat de batterij minstens 60% is opgeladen (3 balkjes op het batterijstatuspictogram) voor een geslaagde OTA-update.
• De knop van Mediaspeler verschijnt alleen als een USB-C™-apparaat met de projector is verbonden.
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Instellingenmenu van BenQ Launcher

Druk op s om het 
instellingenmenu te openen

 

 

InstellingenmenuApp-snelkoppelingen

Toont de knoppen voor het aanpassen 
van Wi-Fi, Bluetooth en andere 
instellingen

Geeft de snelkoppelingen 
weer naar apps die op deze 
projector zijn geïnstalleerd

Deze afbeeldingen dienen slechts ter referentie en kunnen afwijken op het product dat in uw regio is geleverd.
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Draadloze internetverbinding
Druk op OK op de startpagina 
van BenQ Launcher om de Wi-Fi-
instellingen te openen.

Zorg dat de Wi-Fi-functie is 
geactiveerd. Als deze niet is geactiveerd, 
drukt u op OK om deze in te schakelen.

Druk op s om de SSID te kiezen en 
druk op OK. Voer het wachtwoord in 
en druk op OK (indien nodig).
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Draadloze projectie - iOS-apparaten

Zie de afbeelding Draadloze 
projectie voor iOS en macOS 
voor informatie over draadloze 
verbinding of verbinding met een 
hotspot. Maak op het iOS-toestel 
via Airplay verbinding met de 
projector. 

Selecteer Draadloze 
projectie voor iOS 
en macOS op de 
startpagina van de 
BenQ Launcher en 
druk op OK.
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Draadloze projectie - Android™-apparaten

Zie de afbeelding Draadloze 
projectie voor Android™ voor 
informatie over draadloze verbinding of 
verbinding met een hotspot. Maak op 
het Android-toestel via screencasting 
verbinding met de projector. 

Selecteer Draadloze 
projectie voor 
Android™ op de 
startpagina van de 
BenQ Launcher en 
druk op OK.
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Draadloze projectie - pc

Zie de afbeelding Draadloze 
projectie voor pc voor informatie 
over draadloze verbinding of 
verbinding met een hotspot. Maak 
op de pc of laptop via screencasting 
verbinding met de projector. 

Selecteer Draadloze 
projectie voor pc 
op de startpagina van 
de BenQ Launcher en 
druk op OK.
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Bluetooth-luidsprekermodus Draadloos toegangspunt

Maak met het toestel 
via Bluetooth verbinding 
met de GV1. 

Druk op de Schakeltoets om de 
Bluetooth-luidsprekermodus op de 
projector in te schakelen.

Selecteer Hotspot in het 
instellingenmenu en druk op OK.

2”
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Maak met het toestel 
verbinding met de 
Hotspot-naam en 
voer het Hotspot-
wachtwoord in.

4
Druk op OK om de Hotspot-schakelaar 
te activeren.

(Optioneel) Maak een Hotspot-naam en druk op OK. 
(Optioneel) Maak een Hotspot-wachtwoord en druk 
op OK.
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BenQ Smart Control (afstandsbedieningsapp)
De BenQ Smart Control-app installeren
 

Zorg dat de smartphone is 
verbonden met internet.

Selecteer BenQ Smart Control in het menu 
Instellingen van het beginscherm van BenQ 
Launcher en druk vervolgens op OK.

Scan met de smartphone de QR-code op 
de projector om BenQ Smart Control 
te downloaden en installeren.
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Met de BenQ Smart Control-app
 

Verbind de smartphone 
met hetzelfde draadloze 
netwerk als de projector.

Open de 
BenQ Smart Control-app op de 
smartphone.

Selecteer de projector in de apparaatlijst van BenQ 
Smart Control.
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4
Kies een van de volgende methodes om BenQ Smart Control te gebruiken:

Tik op DPad en gebruik de vooraf ingestelde knoppen in 
de app om de projector te besturen.

Tik op Muis en gebruik aanraakgebaren op de smartphone 
om de cursor op de projector als een muis te besturen.
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Specificaties
Projectiesysteem DLP

Native resolutie WVGA (854 x 480)

Helderheid 200AL

Contrastverhouding 
(FOFO) 100,000:1

Objectief F=1,5, f=5,53mm

Throw-verhouding 1,3 (35"@1M)

SoC Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909

OS Android 7.1.2

RAM 1G LPDDR3

Flashgeheugen 8G EMMC

WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4G/5G

2G
A SKU

Ch1-Ch11
E SKU

5G
A SKU

Band1: Ch36, Ch40, Ch44, Ch48

Band4: Ch149, Ch153, Ch157, Ch161, 
Ch165

E SKU Band1: Ch36, Ch40, Ch44, Ch48

Interface
DC in x1 
USB-C™ (DP Alt-modus, Data) x1

Afmetingen (BxHxD) 80 x 155 x 80 mm

Gewicht 708 g

Bedrijfstemperatuur 0˚C - 40˚C

Energie

Gelijkstroomvoeding

Frequentie AC 100 tot 240 V, 50/60 Hz 0,8A
Voedinggegevens 12,0V 2,0A 24,0W

Batterij

Type Lithium-ion polymeer

Elektrische gegevens 7,4V 3000,0mAh 22,2W 

Batterijcycli 300 cycli

Oplaadtijd 3 uur van 0% tot 100%

Levensduur van batterij 3 uur in batterijmodus

Codec

Video
XVID(.avi)
MPEG-4(3gp, mp4)
H.263(3g2, .avi, .mkv, .webm, 3gp, mp4)

Ondertitels n.v.t.

Audio MP3, AAC

Beeld JPG(.jpg, .jpeg), PNG(.png), BMP(.bmp)

Document .txt
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Scan the QR code with an appropriate mobile app to access the latest QSG in various languages.
 Scannez le code QR avec une appli mobile appropriée pour accéder au dernier Guide de démarrage rapide en plusieurs langues.
Scannen Sie den QR-Code mit einer entsprechenden Mobil-App, um auf die aktuelle Kurzanleitung in verschiedenen Sprachen zuzugreifen.
Eseguire la scansione del codice QR con un'applicazione mobile adeguata per accedere alla guida rapida più recente in varie lingue.
Escanee el código QR con una aplicación para móviles adecuada para acceder a la Guía de inicio rápido más reciente en distintos idiomas.
 Digitalize o código QR com uma aplicação móvel adequada para aceder ao Guia de Iniciação Rápida mais recente em diferentes idiomas.
Scan de QR-code met een geschikte mobiele app voor de nieuwste versie van de Snelgids in diverse talen.
Läs av QR-koden med lämplig mobilapp för åtkomst till den senaste snabbstartsguiden på flera språk.
Pro přístup k nejnovější stručné příručce v různých jazycích naskenuj přes příslušnou mobilní aplikaci QR kód.
Zeskanuj kod QR przy użyciu odpowiedniej aplikacji mobilnej, aby uzyskać najnowszą instrukcję szybkiego uruchomienia w różnych 
językach.
Отсканируйте этот QR-код с помощью подходящего мобильного приложения для доступа к самой новой версии Краткого 
руководства на разных языках.
対応するモバイルアプリで QR コードをスキャンして、最新の QSG にアクセスしてください（多言語対応）。
적절한 모바일 앱을 사용하여 QR 코드를 스캔하고 다양한 언어로 된 최신 QSG 에 액세스합니다 .
用适当的移动应用程序扫描二维码可访问不同语言的最新 QSG。
使用適當的行動應用程式掃描 QR 碼，存取不同語言版本的最新 QSG。
Çeşitli dillerdeki en son QSG'ye erişmek için uygun mobil uygulama ile QR kodunu tarayın.
สแกนคิวอาร์โค้ดด้วยแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ เพ่ือเข้าถึง QSG ล่าสุดในภาษาต่างๆ

امسح رمز QR من خالل تطبيق محمول مناسب للوصول إلى أحدث QSG بلغات مختلفة.
विभिन्न भाषाओं मंे नवीनतम QSG तक पहँुचने के लिए उचित मोबाइल ऐप से QR कोड स्कैन करें.

http://www.BenQ.com > Projectors > GV1 > Downloads / Support > User Manual
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