
 

 

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 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 zometeen 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 driehoekspunten van de beugel parallel te staan met de kijkrichting van de 
beamer (zie plaatje). Houd dit in uw achterhoofd zodra u de beugel gaat monteren. 

 



 

 

Pak de beugel uit en leg de verschillende onderdelen klaar. In de verpakking zitten ook vier pootjes. 

 

Deze beamer heeft drie montage punten; gebruik daarom ook drie pootjes. Gebruik bij beamers altijd de 
beschikbare montage punten, tenzij er méér dan vier zijn. Dan is het gebruik van vier pootjes voldoende. 

Eerst moeten de pootjes aan de beamer worden gemaakt. Aan één zijde is het pootje iets dikker; dit deel 
wordt op de beamer gemonteerd. U hoeft geen ring te gebruiken op het pootje. 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). Indien de boutjes te lang zijn (pootje kan niet worden 
vastgezet), zet u ónder het pootje een afstandsbusje en/of ringetje. 

NB: De boutjes op de tekening kunnen iets afwijken van de werkelijkheid.. 

 



 

 

Pak nu de onderplaat van de beugel en leg deze ongeveer in het hart van de beamer. Beweeg de pootjes 
dusdanig dat de gaten overeenkomen met de sleuven op de onderplaat. 

    

 



 

 

Zet nu de onderplaat vast op de pootjes. Gebruik hiervoor de meegeleverde M5 boutjes en maak gebruik 
van een ring. 

 

Zet deze goed vast en schroef daarna ook de pootjes op de beamer vast. Let wel; vast is vast. Draai niet 
te hard door aangezien dit de beamer kan beschadigen. 

Als deze vastzitten kan u de montage controleren door de twee inbusbouten vast te pakken en te voelen 
of alles vastzit. Ook kan u zo controleren of de beugel naar alle redelijkheid goed in het zwaartepunt is 
gemonteerd. Indien de beugel niet goed in het zwaartepunt zit (de beamer wil scheef gaan hangen als u 
hem zo vasthoudt), draai dan alle boutjes ietsje los en fixeer de beugel beter boven het zwaartepunt. 
Vergeet ze daarna niet weer opnieuw vast te zetten. 

 



 

 

Zet nu de rest van de beugel in elkaar. (Het deel waar zometeen de onderplaat aan wordt gehangen). 

Pak het ‘haak-deel’ en monteer deze op de ‘bus’. Deze kan worden vastgezet met de M-F M8 schroef die 
bijgeleverd is (één van de zakjes). Draai daarna de inbusbout vast om het geheel te fixeren. 

  

 

Draai nu het geheel op de voetplaat. Wellicht moet u eerst het kleine inbusje aan die zijde iets naar 
buiten draaien om het erop te kunnen draaien. U hoeft deze niet strak aan te draaien, omdat het 
inbusboutje de bus straks zal fixeren. Draai de bus er dusdanig op dat deze het hele schroefdraad 
gebruikt en de juiste richting heeft in hoe u deze op wilt hangen. 

 

 

  



 

 

Hang nu de beugel op. Zowel plafondmontage als een beperkte wandmontage is mogelijk (dit heeft te 
maken met de grootte van de beamer). Wandmontage zal met name geschikt zijn bij het gebruik bij 
balken of koven. Let bij muurmontage op dat het ‘haak-deel’ naar boven gericht is voor een eenvoudige 
en veilige montage. 

   Muurmontage 

   Plafondmontage 



 

 

Hang de beamer met onderplaat nu over de haak en draai daarna de inbusbouten goed vast zodat deze 
gefixeerd op de plaats blijft. 

 

Voel aan de beamer of deze goed stevig hangt en richt daarna de beamer uit op het scherm. 

  



 

 

De iVisions EPB1 is voornamelijk ideaal om over een gat te monteren waar de kabels uitkomen. Zowel 
aan plafond als aan een balk/koof. 

Houdt er rekening mee dat als u de gaten boort, dat u niet in de buizen van deze kabels boort. Redeneer 
dus eerst waar de kabels lopen! 

 

 

 

 

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! 


