
Stručný návod na používání projektoru Benq W700 

Při používání projektoru je nezbytné řídit se všemi pokyny uvedenými v kompletním návodu na 
webových stránkách výrobce (benq.cz)! 

Bezpečnost 

• Nedívejte se přímo do objektivu, pokud je lampa projektoru zapnutá. 
• Lampa vyzařuje teplo a může zničit předměty v její blízkosti či způsobit požár. Před jejím 

zapnutím vždy sundávejte krytku objektivu. 
• Pokud dojde k polití projektoru, okamžitě přístroj odpojte z elektrické zásuvky. 

 

!!! Používání !!! 

• Zapnutý projektor se musí nacházet v horizontální poloze. Větrací otvory nesmí být čímkoliv 
zakryty a musejí být minimálně 50 cm od zdi či jiných překážek, aby docházelo k  dostatečnému 
proudění vzduchu. 

• Projektor není možné používat ve vlhkém a prašném prostředí a při teplota překračující 30 °C. 
• Projektor nesmí být umístěn na látce či jiním měkkém povrchu. 
• Pokud některá z kontrolek začne svítit červeně, projektor se sám vypne (a to i po opakovaném 

zapnutí). Jedná se buď o poruchu přístroje a je nutno jej nechat opravit, nebo došlo k přehřátí 
projektoru či lampy, a po vychladnutí vše funguje jako dříve. V obou případech je nezbytné při 
vracení projektoru informovat KR. 

 

Ovládání 

1. Zapojte projektor do zásuvky (rozsvítí se oranžová kontrolka) a připojte k němu počítač. 
2. Sundejte krytku objektivu. 

3. Zapněte projektor tlačítkem  (kontrolka nejprve bliká a poté se rozsvítí zeleně). Spuštění trvá 
cca 30 vteřin. 

4. Upravte ostrost obrazu pomocí kroužku FOCUS umístěného nad čočkou. 
5. Promítejte. 

6. Pro vypnutí projektoru stiskněte 2x tlačítko  (kontrolka bliká oranžově). 

7. Odpojte počítač, vyčkejte do vychladnutí lampy (kontrolka  se rozsvítí oranžově, trvá cca 2 
nebo 90 vteřin) a projektor vypojte ze zásuvky. 

8. Projektor nechejte ochladnout 30 minut před jeho uložením do krabice. 

 

  



Zvuk 

Projektor je vybaven vestavěným mono reproduktorem a funguje pouze po připojení k počítači audio 
kabelem. 

Pokud není kabel připojen, jsou pro ozvučení použity reproduktory počítače, případně reproduktory 
k němu připojené. V tomto případě nelze ovládat hlasitost tlačítky projektoru! 

 

Vybrané další funkce (více viz návod) 

• BLANK – dočasné vypnutí lampy 
• AUTO – automatické nastavení obrazu 
• MENU/DISPLAY – manuální nastavení obrazu – poměr stran, korekce geometrie, nastavení 

kompenzace barevné stěny, 3D zobrazení (pokud to vás počítač umožňuje)... 
• MENU/LAMP SETTINGS/LAMP MODE – „Economic“ sníží jas obrazu a hlučnost projektoru 

Pokud měníte nastavení projektoru, před vrácením je změňte zpět na původní hodnoty! 

Nastavení hesla projektoru bude sankcionováno pokutou 200 Kč. 

 


