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Betjeningsvejledning 

 
 

   Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes 

 

Indholdsfortegnelse: 
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• Overblik over Image Converter 

 

Denne applikation konverterer valgte billeder til HDD-navigationssystemets albumliste og billeder 

kompatible med 3D-menu.  

Konverterede billeder kan importeres til HDD-navigationssystemet ved hjælp af et SD-kort. 

 

Billeder kan ligeledes redigeres, dvs. bestemte dele kan skæres ud, rammer og stempler kan tilføjes, 

så der kan laves unikke billeder. 

 

Billedredigering：                Billedkombination： 

Udskæring                                            Rammer, stempler, tegn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til indholdsfortegnelse↑



• Image Converteringsproces 

 
(1) Sæt SD-kortet i, så der kan overføres data til pc-drevet. 

(2) Dobbeltklik på applikationen [Launcher_e.exe] . 

[Clarion NAVI Manager] startes og skærmbilledet [Launcher] vises. 

Klik på [Image Converter]. 

 
 

(3) Skærmbilledet [Valg af billede] vises. Vælg det billede, som skal konverteres til et HDD 

Navi-kompatibelt billede. 

Flere valg er mulige ved at bruge tasten [Shift] eller [Ctrl].  

Klik på [Næste>]. 

 

Tilbage til indholdsfortegnelse↑



(4) Skærmbilledet [Valg af konverteringsmetode] vises. 

Vælg enten konverteringsmetoden [Ny størrelse] eller [Fuld størrelse] ved at klikke med musen. 

En udskriftsvisning af billedet i overensstemmelse med den valgte metode vises. 

Hvis visningen er OK, klikkes på [Næste>]. 

 

 

• [Ny størrelse]: Billedet forstørres eller reduceres, medens de vertikale og horisontale forhold 

bibeholdes. 

(Afhængig af billedet kan der være gab øverst og nederst eller til højre og venstre på billedet.) 

 
 

• [Fuld størrelse]: Billedets størrelse forstørres eller reduceres, så det passer til HDD 

Navi-standardstørrelsen. 

 
 

* Fra dette skærmbillede kan du fortsætte til [Redigere et billede ] eller [Kombinere et billede ], 

hvis du har lyst. 

 



(5) Skærmbilledet [Valg af lageradresse] vises. 

Vælg den ønskede lageradresse ved at klikke med musen. 

• [Gem på et SD-kort]: Vælg det drev, hvor SD-kortet er sat i. 

• [Gem på en pc]: Vælg lagermappe. 

Klik på [Gem]. 

 

 

(6) Det konverterede billede gemmes. 

Når billedet er gemt, åbnes skærmbilledet [Billedlagring gennemført]. 

Klik på [Afslut] for at vende tilbage til skærmbilledet [Launcher]. 

 

 



Bemærk: Filnavnet på det konverterede billede er de første 8 tegn i filnavnet på det oprindelige 

billede. 

Der findes allerede en fil i lagermappen med samme navn, skærmbilledet [Overskriv fil] 

vises. 

 

Vælg enten [OK] eller [Overskriv alt] for at overskrive og gemme. 

Vælg [Gem som] og skærmbilledet [Ændring af filnavn] vises. Indtast det nye navn og vælg [OK] 

for at gemme som separate fil. 

(Begræns filnavnet for det ovenstående til 8 tegn.) 

 
 

(7) Hvis lageradressen er et SD-kort, fjernes det fra pc’en i overensstemmelse med forklaringen 

nedenfor. 

Hvis lageradressen er en mappe på pc’en, kopieres billedfilen fra mappen til SD-kortet, før 

SD-kortet tages ud. 

* Gem billedfilen fra Clarion NAVI Manager (uden at pille ved den) som den er til mappen 

beskrevet nedenfor. Hvis det ikke gøres sådan, kan det medføre ukorrekt dataimport af 

HDD-navigationssystemet. 

 I sådanne tilfælde kan systemets korrekte funktion ikke garanteres efter dataimporten. 

 



   
 

Bemærk: For at fjerne SD-kortet fra pc’en højreklikkes over drevet, som SD-kortet er sat i, for at få 

vist menuen og udføre funktionen [Skub ud] SD-kort som angivet i 

skærmbilledillustrationen [Denne computer] nedenfor. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at kopiere data til SD-kortet, kopieres til mappen 

[ HDD_NAVI ], som er placeret i mappen [ DCIM ]. 

Tilbage til indholdsfortegnelse↑



• Importér til HDD-navigationssystem 

 
(1) Sæt SD-kortet, hvor det konverterede billede gemt på, i HDD-navigationssystemets kortplads. 

 
(2) Tryk på knappen [SET] på kabinettet for at åbne skærmbilledet [Indstilling]. 

Tryk på [ ] og næste side vises. 
Tryk på [Importer data]. 

 

(3) Skærmbilledet [Importer data] åbnes. 

Tryk på [Importér] for billede. 

 

(4) Skærmbilledet [Importér billede / SD Card] åbnes. 

Tryk på listeknappen for at vælge det billede, som skal importeres. 

Tryk på [Importér]. 

 

* Indikatoren vist til venstre lyser op for den valgte enhed. 

Tryk på samme listeknap igen for at fravælge enheden. 

Fortsæt og tryk på andre billeders listeknapper for at vælge flere billeder. 

(Tryk på [Vælg alle] for at vælge hele listen.) 

 

(5) Skærmbilledet [Skrivebekræftelse] åbnes. 

Tryk på [Ja]. 

 

(6) Når billedet er gemt, åbnes skærmbilledet [Billedlagring gennemført]. 

 

(7) Nu kan de konverterede billeder anvendes i skærmbilledet for albumlisten og i 

HDD-navigationssystemets 3D-menu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til indholdsfortegnelse↑



•  Redigere et billede 

 
(1) Klik på billedet, som skal redigeres i skærmbilledet [Valg af konverteringsmetode]. 

Klik på [Redigere et billede]. 

 

 

(2) Skærmbilledet [Billedredigering] vises. 

 

Tilbage til indholdsfortegnelse↑



(3) Hvordan forstørres eller reduceres billedstørrelsen frit? 

 

1. Justér billedstørrelsen ved hjælp af kontrolpanelet i bunden af billedet. 

 
 

2. Klik på [Tilpas skærm] for at justere billedet til størrelsen på billeddisplayet. 

 

3. Klik på [Original størrelse] for at få vist billedet i dets originale størrelse. 

 

4. Flyt skydebjælken [Billedstørrelse] for at ændre størrelse til enhver målestok. 

 

Bemærk:  Den ændrede størrelse indstilles og forbliver den samme, når der udføres andre funktioner. 

Når størrelsen indstilles, vender skydebjælken for billedstørrelse tilbage til "100". 

 

(* [Tilbage til originalbillede] gendanner billedet til dets oprindelige betingelser.) 

 

 



(4) Udskæring af bestemt område i billedet 

 

1. Redigér billedet ved hjælp af kontrolpanelet for udskæring på højre side af billedet. 

 
 

2. Klik på [Vælg område] og flyt musen inden for billedområdet for at vælge den del, som skal 

skæres ud. 

 

3. Klik på knappen [Udskæring] for at skære billedet ud. 

Klik på [Tilbage til original] for at vende tilbage til billedets betingelser før redigering. 

 

Bemærk: Udskæringens størrelse indstilles og forbliver den samme, når der udføres andre funktioner. 

Hvis størrelsen indstilles, kan knappen [Tilbage til original] ikke vælges. 

 

(* [Tilbage til originalbillede] gendanner billedet til dets oprindelige betingelser.) 

 

 

 



(5) Rotér billedet til en vilkårlig vinkel eller spejlvend det vertikalt eller horisontalt 

 

1. Redigér billedet ved hjælp af kontrolpanelet for rotation/spejlvend på højre side af billedet. 

 
 

2. Klik på [til højre] eller [til venstre] for at dreje billedet 90° ad gangen. 

Klik på [Finjustering] (venstre eller højre knap) for at dreje billedet i trin på 1°. 

Klik på [vertikalt] for at spejlvende billedet vertikalt. 

Klik på [horisontalt] for at spejlvende billedet horisontalt. 

 

(* [Tilbage til originalbillede] gendanner billedet til dets oprindelige betingelser.) 

 

 



(6) For at justere billedets udseende (farve, lysstyrke, kontrast) 

 

1. Redigér billedet ved hjælp af kontrolpanelet for billedjustering på højre side af billedet. 

 
 

2. Klik på [Sort-hvid] for at lave billedet sort-hvidt. 

På samme måde klikkes på [Sepia] for at konvertere billedets sepia-farvetone. 

Flyt skydebjælken [Lysstyrke] for at ændre billedets lysstyrke. 

Flyt skydebjælken [Kontrast] for at ændre billedets kontrast. 

 

Bemærk: De ændrede betingelser indstilles og forbliver de samme, når der udføres andre funktioner. 

Hvis betingelserne indstilles, vender skydebjælkerne for lysstyrke og kontrast tilbage til 

"0". 

 

(* [Tilbage til originalbillede] gendanner billedet til dets oprindelige betingelser.) 

 

 



(7) Påføring af vilkårlig tegning på et billede 

 

1. Redigér billedet ved hjælp af kontrolpanelet for farver på højre side af billedet. 

 
2. Anvend et hvilket som helst af de 6 værktøjer, der star til rådighed. 

Blyant: Tegner en vilkårlig linje. 

Linje: Tegner lige linjer. 

Cirkel (uden fyld): Tegner en cirkellinje. 

Kvadrat eller rektangel (uden fyld): Tegner en 4-sidet, tom figur. 

Cirkel (udfyld med farve): Tegner et punkt fyldt med den samme farve som den 

udvendige linje. 

Kvadrat eller rektangel (udfyld med farve): Tegner en 4-sidet figur fyldt med den samme 

farve som den udvendige linje. 

 

[Tykkelse]: Vælg enten "Fin", "Standard" eller "Fed". 

[Farve]: Vælg den farve, som skal udfylde området indvendigt i figurerne og for den udvendige 

linje. 

 

Bemærk: Det tegnede billede indstilles og forbliver det samme, når der udføres andre funktioner. 

Før billedet gemmes, klikkes på [Tilbage 1 trin] for at gå et trin tilbage ad gangen. 

Når billedet er gemt, kan knappen [Tilbage 1 trin] ikke vælges. 

(* [Tilbage til originalbillede] gendanner billedet til dets oprindelige betingelser.) 



(8) Når redigeringen er afsluttet, klikkes på [Afslut redigering]. 

 
 

(9) Skærmen vender tilbage til skærmbilledet [Valg af konverteringsmetode]. 

En udskriftsvisning for redigerede billeder vises. 

 

 

(10) Tilgængelige funktioner er de samme som for "Image Converteringsproces". 

* Billedet kan redigeres igen enten ved hjælp af "Redigere et billede" eller ved hjælp af 

"Kombinere et billede". 

* For at redigere billeder med store dimensioner klikkes på knappen "Tilpas skærm" (for at 

redigere, medens hele billedet ses) eller rul vertikalt eller horisontalt (egentlig størrelse). 

 Tilbage til indholdsfortegnelse↑ 



•  Kombinere et billede 

 
(1) På skærmbilledet [Valg af konverteringsmetode] klikkes på det ønskede billede. 

Klik på [Kombinere et billede]. 

 

 

(2) Skærmbilledet [Billedkombination] vises. 

 

Tilbage til indholdsfortegnelse↑



(3) Kombinere billedet med en ramme. 

 

1. Redigér billedet ved hjælp af kontrolpanelet for stempel/ramme på højre side af billedet. 

(Rammer er i listen på højre side.) 

 
 

2. Klik på den ønskede ramme i listen over rammer. 

 

3. Billedet kombineret i [Ramme for billedkombination] vises. 

 

4. Klik på [Gem delkombination] for at gemme billedet med den kombinerede ramme. 

Fortsæt ved at kombinere enten rammer eller stempler eller ved at tilføje tegn. 

 

6. Klik på [Tilbage 1 trin] for at vende tilbage til forrige billedbetingelse. 

(Billedet kan ændres til en anden ramme.) 

 

(* Klik på [Tilbage til originalbillede] for at gendanne billedet til dets oprindelige betingelser.) 

 

 



(4) Tilføje stempler til billedet 

 

1. Redigér billedet ved hjælp af kontrolpanelet for stempel/ramme på højre side af billedet. 

(Stempler er i listen på venstre side.) 

 
 

2. Klik på det ønskede stempel i listen over stempler. 

 

3. Billedet kombineret i [Ramme for billedkombination] vises. 

 

4. Klik og træk stemplet til [Ramme for billedkombination] for at justere positionen. 

 

5. Klik på [Gem delkombination] for at gemme billedet med det kombinerede stempel. 

Fortsæt ved at kombinere enten rammer eller stempler eller ved at tilføje tegn. 

 

7. Klik på [Tilbage 1 trin] for at vende tilbage til forrige billedbetingelse. 

(Stemplet kan udskiftes.) 

 

(* Klik på [Tilbage til originalbillede] for at gendanne billedet til dets oprindelige betingelser.) 

 

 



(5) Tilføje tekst til billedet 

 

1. Redigér billedet ved hjælp af kontrolpanelet for tegnindtastning i bunden af billedet. 

 
 

2. Klik på [Fremføring > ] for at aktivere funktionen for tegnindtastning. 

Tegn indtastes i linjen for tegnindtastning. Tegnene vises på billedet. 

 

3. Klik på [Skrifttype] for at vælge type og størrelse. 

Vælg enten [Ingen beskæring], [Skyggetegn] eller [Åbn billede] i [Type：]. 

Klik på [Tegnfarve] for at vælge farve. 

Klik på [Skyggefarve] for at vælge farve for enten [Skyggetegn] eller [Åbn billede]. 

 

4. Klik og træk tegnet til billedet for at justere positionen. Slip for at indstille. 

 

5. Klik på [Gem delkombination] for at gemme billedet, hvor tegnene blev tilføjet. 

Fortsæt ved at kombinere andre rammer eller stempler eller ved at tilføje tegn. 

 

6. Klik på [Tilbage 1 trin] for at vende tilbage til forrige billedbetingelse. 

 

(* Klik på [Tilbage til originalbillede] for at gendanne billedet til dets oprindelige betingelser.) 

 



(6) Klik på [Fuldført], når kombinationen er fuldført. 

 
 

(7) Skærmen vender tilbage til skærmbilledet [Valg af konverteringsmetode]. 

En udskriftsvisning for redigerede billeder vises. 

 

(8) Tilgængelige funktioner er de samme som for "Image Converteringsproces". 

* Billedet kan redigeres igen enten ved hjælp af "Redigere et billede" eller ved hjælp af 

"Kombinere et billede". 

 

 

 Tilbage til indholdsfortegnelse↑ 



• Om varemærker 
 
• SD-kortet er et registreret varemærke for SD Association. 

• Andre firmanavne, produktnavne og servicenavne, som forekommer i denne vejledning, er 

varemærker eller registrerede varemærker for hver sin virksomhed. 

 

 

 

 

Tilbage til indholdsfortegnelse↑ 


