
 

 

Deze snelstart gids is een aanvulling op de handleiding. Het helpt u met eenvoudige en praktische tips om 
uw beamer correct en snel te kunnen monteren aan uw beamerbeugel. In de handleiding wordt gebruikt 
gemaakt van een BenQ W1090 beamer als voorbeeld. De beugel is echter universeel toepasbaar en past 
op vrijwel alle beamers. 
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Start met het uitpakken van de beamer en leg deze op zijn kop. Vergeet niet iets tussen de beamer en 
het oppervlakte te leggen om beschadigingen te voorkomen (karton, doek, plastic, etc.) 

 

Wat de installatie in een later stadium eenvoudiger maakt, is als u het hart van de beugel straks in het 
hart van de beamer monteert. In de meeste gevallen is het hart van de beamer ook het zwaartepunt; 
hierdoor zal de beamer eenvoudiger te fixeren en uit te richten zijn. 

 

Bij deze beamerbeugel is het van belang dat u de juiste ‘richting’ kiest. Zeker als u kiest voor 
muurmontage, dienen de gaten van de beugel parallel te staan met de kijkrichting van de beamer. Houd 
dit in uw achterhoofd zodra u de beugel gaat monteren. 

 



 

 

Pak de beugel uit en leg de verschillende onderdelen klaar. In de verpakking zit ook onderstaand 
onderdeel; vergelijk de uiteinden van de pootjes met de schroefgaten van de beamer. U zal in de meeste 
gevallen opmerken dat deze of te kort of te lang zijn. In dit voorbeeld zijn de pootjes te kort om de 
schroefgaten te halen. Daarnaast hebben we één pootje meer dan dat er schroefgaten zijn. Dat is niet 
erg; veel beamers hangen aan drie pootjes. 

 

In de verpakking zitten twee langere lippen. 

  

Vervang bij twee pootjes, aan één zijde de kortere lippen voor de langere. Demonteer daarna van één 
kort pootje het lipje zodat deze later niet in de weg zit. 

 

 



 

 

Draai de bouten op de beugel nog niet vast. Zorg dat je alles nog een beetje kan bewegen om de 
installatie gemakkelijker te maken. 

Apart verpakt in de doos, zit een zakje met een flink assortiment aan boutjes, ringetjes en 
afstandsbusjes. Veel beamers maken gebruik van boutmaat M4; minder van M5 en nog minder van M3 
of M6. De beamer uit dit voorbeeld maakt gebruik van M4. Zoek drie M4 boutjes eruit (je kan ze 
proberen op de beamer welke écht passen), een 6-tal ringetjes en een 3-tal afstandsbusjes. 

NB: De boutjes, afstandsbusjes en ringetjes op de tekening kunnen iets afwijken van de werkelijkheid. 

Houdt de beugel nu boven op de beamer en druk de gaten van de pootjes boven de schroefgaten van de 
beamer. 

 

  



 

 

Pak nu de boutjes, ringetjes en afstandsbusjes en hanteer deze volgorde bij montage; ring, afstandsbus, 
ring. Indien toepasbaar, kan u ook korte boutjes gebruiken; gebruik dan een kort boutje met één ring. 

  

 

Monteer de beugel op de beamer; draai de schroeven handvast; doe dit nooit met een machine! 
Doordat de bouten nog niet vast zitten; kan de beugel nog enigszins gefixeerd worden. Bij de iVisions 
B2G is het belangrijk dat de kop haaks op de beamer zit; probeer dit zo zuiver mogelijk te doen. 

 



 

 

Zodra dit gefixeerd is; draai dan alle bouten handvast, maar stevig aan. Zoals het gezegde luidt; vast is 
vast. Om zeker te zijn dat alles vast zit, kan u nu de beamer optillen door de kop van de beugel vast te 
pakken. Beweeg de beamer voorzichtig om te kijken of er niets beweegt. 

 

Nu is het tijd om de beugel aan de muur of aan het plafond op te hangen. 

 

 

Muurmontage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plafondmontage 

 

 

In dit voorbeeld zullen we de muurmontage hanteren. 

  



 

 

Teken de gaten van de muurplaat af op de muur en boor deze. (Meegeleverde pluggen zijn boor 8). 
Plaats de pluggen en schroef de muurplaat vast. Monteer de eerste koker en plaats daar de 2e koker in. 
Zet die op de juiste afstand vast met de inbusbout en voorgevormde plaat. 

 

De exacte afstand is nu nog niet relevant; dus plaats de koker vrijwel op het einde zodat de beamer 
gemakkelijk geplaatst kan worden en voldoende ruimte heeft vanaf de muur. Zet de bout handvast zodat 
de koker niet weg kan glijden. 

Plaats de kop op de dunnere koker op de ‘muurmontage wijze’. 

 

  



 

 

Het zal u wellicht opvallen dat er aan beide zijden een pin uitsteekt. Hier komt de kop van het reeds 
gemonteerde gedeelte van de beugel aan te hangen. Deze wordt later weer geborgd met twee 
inbusboutjes. Zorg ervoor dat u die alvast bij de hand heeft. 

Hang nu de beamer over de beugelkop heen en plaats de inbusbouten. Zet ook deze goed vast! 

 

 

 

Zet nu lengte van de beugel op de gewenste afstand met de kokers. U hoeft de inbusbout maar ietsje los 
te draaien om de koker te kunnen verschuiven. Controleer nog even of alle bouten goed vastzitten en de 
beamer hangt! 

U dient nu de kabels nog aan te sluiten en het beeld in de beamer ‘om te draaien’. Dit vindt u in het 
menu van de beamer. Deze dient te staan op ‘Front Ceiling’ of ‘HV’. 

Veel plezier met uw aankoop! 


