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Ghid de Conectare si Operare – 

Network Proiector  

 

 

 

Pregatirea 
 

Proiectorul BenQ este echipat cu module care au functiile wired si/sau wireless network. 

Dvs. puteti transmite / afisa continutul display-ului calculatorului aflat in aceeasi retea locala 
catre proiector pentru proiectie utilizand aplicatia QPresenter. 

 

Conectarea proiectorului la calculatorul dvs. 
 

Prin Conexiune Wireless 
 

 

 

 

 

 

 

1.      Proiectorul   BenQ   este   prevazut   cu   dispozitiv   wireless   dongle 

(optional) introdus in conectorul USB al proiectorului.  
 

2.     Urmati unul din urmatorii pasi: 

•       Tineti apasat pe butonul verde ON tinand telecomanda indreptata in fata 

proiectorului pana auziti un sunet beep si observati ca acesta porneste. 

•       Apasati NETWORK SETTING direct pe telecomanda. 

Pagina Network Settings va fi afisata. 

3.     Asigurati-va ca SSID Display este On. 

4.     Asigurati-va ca informatia SSID este afisata. Default SSID este "NetworkDisplay". 

5.     Cautati aceasta retea wireless LAN a proiectorului afisata prin SSID 

(NetworkDisplay) direct pe calculatorul dvs. 

6.     Click "Connect" in fereastra dvs. de wireless network connection pe "NetworkDisplay". 

7.     Optional daca doriti sa aveti acces si la internet in acelasi timp prin reteaua locala a 

universitatii introduceti cablul de retea (cablul de retea se regaseste in partea dreapta 

de la usa privind spre proiector la coltul zidului unde se regasesc si prizele de alimentare 

pentru curent electric) direct in mufa de retea din placa de retea a calculatorului 

dvs. si verificati conexiunea din calcultor la internet. (Setarile de retea sunt implicit 

pe DHCP si in mod normal daca nu aveti IP-uri statice manual introduse in Control Panel  – 

Network Settings la adaptorul dvs. de retea ar trebui sa se efectueze automat conexiunea la 

retea si implicit la internet).  
 
      Daca intampinati probleme legate de Adresele IP si conexiunea la internet nu se desfasoara, 

contactati administratorul IT. 
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QPresenter 
 

QPresenter este o aplicatie care ruleaza pe un PC. Aceasta ajuta la conectarea calculatorului dvs. la un 
network proiector si transfera continutul de pe desktop si/sau semnalul audio catre network 
proiector via conexiunea de retea locala. 

Minim de resurse de sistem necesare 
•    Sisteme de Operare suportate: Windows® XP 32 bit/64 bit, Windows® 2003, 

Windows® 7 32 bit/64 bit, Mac OS 10.5 si Mac OS 10.6. 

•    CPU: Intel Pentium 4, 3.0G CPU (for1:1audio output through projector’s speaker), 

Core2 Duo 2.40GHz CPU (pentru functia broadcasting) 

•    Memory: 1 GB (for1:1audio iesirea in cadrul difuzoarelor speaker al proiectorului) 

sau 2GB (pentru functia broadcasting) 

•    Spatiu liber pe HDD: 32 MB sau mai mult 

•    Browser Web: Internet Explorer versiunea 7 sau 8 (Java Plug-in ar trebui  sa fie instalat si  

JavaScript ar trebui sa fie  enabled.) 
BenQ nu garanteaza compatibilitatea in cadrul mediilor utilizatorului. Diferite PC/notebook-uri pot avea diferite 

rezultate de compatibilitate. 

Descarcare QPresenter 
Acestea sunt cele mai frecvente cai de urmat: 

 

•    De la proiector 

Proiectorul, dealtfel, furnizeaza QPresenter pentru computere Mac. Daca utilizati un computer Mac, 
proiectorul automat furnizeaza versiunea  Mac a QPresenter pentru a fi descarcat de catre dvs.. 

i.   Conectati  calculatorul la proiector. Vezi "Conectarea proiectorului la 

calculatorul dvs." pe pagina 1 pentru detalii. 

ii.   Introduceti adresa IP a proiectorului (ex. 172.28.120.1) in  address bar in cadrul 

browser-ului dvs. si apasati  Enter. 

 
 
 

iii.  Deschideti pagina Admin a Projector Network Display System.  

iv.  Click pe iconita Download. 

•    De pe manualul user-ului ce se gaseste pe CD (pentru modele selective) 

i.   Introduceti CD-ul cu manualul user-ului care provine cu proiectorul dvs.                     

in CD-ROM drive. 

ii.   Descarcati QPresenter-Broadcast.setup. 

•    De la BenQ.com 

i.   Mergeti la local BenQ.com pentru descarcarea ultimei versiuni a QPresenter. 

Instalarea QPresenter 
 

Pentru PC 
1.     Daca descarcarea este completa, click pe fisierul exe. 

2.     Click "Next" pentru continuare. 

3.     Click "I agree" to agree the License Agreement. 

4.     Click "Next" pentru instalarea componentei. 

5.     Click "Next" pentru confirmarea destinatiei  instalarii (path). 

6.     Setati user name  BENQP si password 123412  pentru definirea proiectorului in cadrul 

aplicatiei Qpresenter si apoi click "Next". 

7.     Click "Install" pentru finalizarea procesului. 
 

For MAC 
1.     Daca descarcarea este completa, click pe fisierul dmg. 

2.     Double-click pe fisier, si acesta va monta disk image numit QPresenter. 

3.     Double-click pe disk image "QPresenter" in ordine pentru vizualizarea continutului. 

Utilizarea QPresenter 
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1.     Pagina Search va permite cautarea si conectarea la proiector. 

 
 

•       Pentru conectarea la projector, tastati adresa IP a proiectorului si dati click pe 

Connect. 

• Pentru cautarea proiectoarelor, dati  click pe Search pentru a se lista toate 

proiectoarelor din aceeasi retea locala (in cazul in care sunt mai multe). Click pe 

proiectorul dorit in lista de rezultate Search , si click pe Connect. Puteti altfel 

tasta un nume de proiector name si apoi click pe Search. 

•       Pentru asculta sunetul play in cadrul speaker-ului proiectorului speaker, dati click 

Activate audio out. 

 

 

 

 

 

 

       Versiunea Mac a acestei aplicatii QPresenter nu suporta aceasta functie. 
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2. Pagina Special Feature furnizeaza cateva functii pentru administrarea imaginilor proiectate. 

 
 

•       Pentru afisarea ecranului complet, click Full Screen. 

•       Pentru afisarea partiala a ecranului, click Selectable. Un dreptunghi va apare pe ecranul 

dvs. 

Dvs.  puteti ajusta aceasta dimensiune si plasa aceasta unde vreti dvs. sa fie proiectata. 

Aceasta functie nu este disponibila cand iesirea audio out este activata. 

 
•       Pentru a pune pauza proiectiei, click Pause. 

• Daca aici sunt mai multe calculatoare conectate la acelasi proiector, dvs. puteti decide o 

locatie pentru afisare dand click  pe 1, 2, 3, 4, L, R, sau Full Screen. 

3.     Setarire paginii de baza (Basic Settings) va da voie sa configurati aplicatia QPresenter. 

 
 

 

 

 

 

4.     Pagina Advanced Settings va da voie sa configurati aplicatia QPresenter. 

 
5.     Deconectare (Disconnect) 

Pentru  deconectarea calculatorului de la proiector, click pe icoana Disconnect. 

•     Asigurati-va ca aveti inchise (turn off) alte programe de control de retea virtuale inainte de utilizarea 

aplicatiei QPresenter. 
 

•     Protectia (Firewall) de pe PC trebuie sa fie inchisa (switched off) pentru alocarea aplicatiei QPresenter si USB 

Display sa lucreze. 
 

•     Wireless keyboard mouse combo nu este suportata de Pixelworks in mod curent. 
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