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Version 1.1.0.0 funktioner og egenskaber
--------------------------------------------------------------------------------
* Launcher
 Launcheren er en Clarion NAVI Manager-portapplikation.
 Applikationen for hver funktion kan startes fra disse applikationer.
 Følgende 2 applikationer er registreret.
 - CD Title Catcher
 - Image Converter
 Klik på "?" efter hver applikationsbeskrivelse for at få hjælp (betjeningsvejledning).
 Bemærk: For at se Hjælp (betjeningsvejledning), kræves Adobe Acrobat Reader (version 5.0 eller mere) eller Adobe 
Reader (version 6.0 eller mere).
 Hvis du ikke har denne application, kan du downloade den fra Adobe-websiden vist nedenfor.
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html
* CD Title Catcher
 Denne applikation gør det muligt at købe albumdata gennem online-søgninger ved hjælp af pc (Gracenote Media 
Database-søgninger) for album, hvor data ikke kunne tildeles automatisk ved optagelse af spor fra en cd ved hjælp 
af HDD-navigationssystemets musik-catcher.
 Online-søgninger laves ved hjælp af Gracenote Server.
 1. Albumnavn, kunstnernavn og spornavn for den optagede cd kan hentes.
 2. De albumdata, som du har hentet, kan importeres til HDD-navigationssystemet ved hjælp af en SD-kort.
 3. For at anvende denne applikation, skal din pc kunne tilsluttes til internettet.
* Image Converter
 Image Converteren er en software, som konverterer ethvert billede, så det kan ses i HDD-navigationssystemets 
registreringsliste eller albumliste.
 1. Vælges flere billeder, kan de konverteres på en gang.
 2. En del af det originale billede kan skæres ud, eller hele billedet kan roteres eller spejlvendes for at lave et 
konverteret billede.
 3. Rammer, stempler eller tegn kan kombineres på det originale billede for at lave et konverteret billede.
 4. Det konverterede billede kan importeres til HDD-navigationssystemet ved hjælp af en SD-kort.
--------------------------------------------------------------------------------
Installationskrav
--------------------------------------------------------------------------------
Systemomgivelser, som anbefales for drift
 1. Enhed
   Pentium Celeron 1,0 GHｚ eller mere anbefales (PentiumⅡ266 MHz eller mere)
 2. Hukommelse
   256 MB eller mere anbefales (128 MB eller mere)
 3. Harddisk
   Mindst 100 MB eller mere af tilgængelig kapacitet
 4. Internetforbindelsens omgivelser
   ADSL, fiberoptisk eller anden højhastighedsforbindelse anbefales
 5. Displayvideokort
   Opløsning: 1024×768 pixel / displayfarve: 24 bit eller mere anbefales
 6. OS
   Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 3 eller mere)
   Microsoft Windows XP Home Edition / Professional
   Microsoft Windows Vista
 7. SD-kort
   Medium med mindst 16 MB eller mere med rigelig kapacitet til rådighed.
  (Afhængig af kapaciteten varierer det antal billeder, som kan gemmes i Image Converteren.)
   En enhed, som kan læse og skrive på SD-kort
--------------------------------------------------------------------------------
Installér  



--------------------------------------------------------------------------------
Følg følgende procedure for at installere Clarion NAVI Manager. 
 1. Dobbeltklik på den downloadede fil "ClarionNAVIManager.msi".
  (* Vinduet "Sikkerhedsadvarsel" vises måske, men klik på "Enter" for at fortsætte.)
 2. Når opsætningsskærmbilledet vises, installeres som angivet på skærmen.
  (1) Start Clarion NAVI Manager-opsætningsprogrammet.
  (2) [Velkommen]-skærmbilledet vises.
   Kontrollér, om softwaren, som ønskes installeret, kan anvendes og klik på [Næste].
  (3) [Licensaftalen] vises.
   For at acceptere betingelserne i softwarelicensaftalen, vælges [Jeg accepterer] og klik på [Ja].
   Klik på [Nej], hvis du ikke accepterer betingelserne, og installationen annulleres.
  (4) [Brugerdata]-skærmbilledet vises.
   Indtast brugernavn og firmanavn for at vælge brugeren, som kan anvende applikationen, som skal installeres, og 
klik på [Ja].
   Installationen starter.
  (5) [Valg af installationsmappe]-skærmbilledet vises.
   Mappen, som skal installeres, vises. Kontrollér installationsmappen og klik på [Næste].
   Installationsplaceringen kan også ændres vilkårligt.
  (6) [Installationsbekræftelse]-skærmbilledet vises.
   Når forberedelserne for installationen er gennemførte, klikkes på [Næste].
  (7) [Installation]-skærmbilledet vises.
   Installationsprocessen vises med en måler. 
   Klik på [Annullér] for at stoppe installationen. 
  (8) [Installation fuldført]-skærmbilledet vises.
   Klik på knappen [Luk] for at fuldføre installationen.
 3. Når installationen er fuldført, vises ikonet for "Clarion NAVI Manager V1.1" på skrivebordet.
  (Applikationen registreres ligeledes i "Clarion NAVI Manager V1.1" i "Programmer" i menuen "Start".)
 4. Dette fuldfører installationen af "Clarion NAVI Manager V1.1".
  Dobbeltklik på ikonet "Clarion NAVI Manager V1.1" for at starte applikationen.
--------------------------------------------------------------------------------
Afinstallér
--------------------------------------------------------------------------------
For at afinstallere Clarion NAVI Manager, gennemføres en af følgende procedurer.
 - Åbn Windows-kontrolpanel og dobbeltklik på [Tilføj eller fjern programmer]. 
   Vælg [Clarion NAVI Manager V1.1] i listen og klik på [Redigér og fjern]. 
 - Dobbeltklik på installér igen. Når [Fjern Clarion NAVI Manager V1.1] er valgt, trykkes på knappen "Fuldfør".
Enheder slettes ved afinstallering
 - Clarion NAVI Manager-filer i Clarion NAVI Manager-installationsplaceringsbiblioteket og underbiblioteket
 - Visual C++-supportfiler 
 - Clarion NAVI Manager-programapper og enheder 
Bemærk: Mapper og filer, som er oprettet efter installationen, kan ikke slettes ved afinstallering.
 - I installationsplaceringsmappen forbliver en del af mapperne efter \\ClarionNAVIManager og en del af dataene.
 - Hvis de resterende data ikke er nødvendige, slettes mapperne manuelt.
--------------------------------------------------------------------------------
Kendte problemer
--------------------------------------------------------------------------------
* Clarion NAVI Manager-hovedenhed
 - Clarion NAVI Manager kan ikke starte, hvis "DPI-indstilling" ("skriftstørrelse") er indstillet til "Stor" i 
indstillingerne "Skærmegenskaber".
   Nulstil til "Standard" (lille skrifttype) og genstart.
   Hvis OS er XP, gå til visning af egenskaber>indstillinger>avanceret>generelt>visning>DPI-indstilling.
   Dette gælder også, hvis du bruger Windows Vista og vælger "Større skala" under Kontrolpanel>Personlige 
indstillinger>Juster skriftstørrelse (dpi). Indstil til "Standardskala".
* CD Title Catcher
 - For online-søgninger skal pc’en kunne tilsluttes til internettet.
 - Anvend tilslutningsindstillingerne for Microsoft Internet Explorer for at tilslutte til internettet.
 - Lav en forbindelsesindstilling i Microsoft Internet Explorer, før denne applikation anvendes.
* Image Converter
 - Billeder før konvertering er kompatible med filendelserne bmp, jpg, png, jpe, jpeg, jfif, men billeder i bmp 
RLE-komprimeringsformat, JPEG2000-format, png non-filter-format og datakombinationsformat er ikke kompatible.
   Ikke alle billeddataformater oprettet på Macintosh er kompatible.
 - Hvis filnavnet for miniaturebilleder er langt, vises det måske med tegn skåret af.
 - For store billedfiler såsom 8 millioner pixel (3264 × 2448) kan visningen eller konverteringsprocessen er meget 
langsom.
   Meget store billedfiler (over 9 millioner pixel) kan ikke håndteres.
 - Afhængig af pc-omgivelserne kan det være, at mappen, som indeholder billedet, som blev valgt sidst, ikke åbnes 
automatisk.
--------------------------------------------------------------------------------
Tekniske bemærkninger
--------------------------------------------------------------------------------



Hvis der anvendes et SD-kort til at overføre data til HDD-navigationssystemet og Clarion NAVI Manager,
Oprettes følgende mapper i SD-kortet, og dataene administreres.
 H:\                            // SD-kort-drev (varierer afhængig af pc-type)
    |--- \DCIM                      
    |     |--- \HDD_NAVI        // Lageradresse for konverterede billeder
    |
    |--- \PRIVAT                     
          |--- \CLARION     
                |--- \CDDB      // lageradresse for albumdatafil "export.dat" 
--------------------------------------------------------------------------------
Advarsler vedrørende Gracenote Music Recognition Service.
--------------------------------------------------------------------------------
 - Gracenote® er et registreret varemærke tilhørende Gracenote, Inc.
   Gracenote-logoet og logotypen, samt logoet "Powered by Gracenote" er varemærker tilhørende Gracenote. 
 - Gracenote Media Database er en offentlig database. Indholdet for HDD-navigationssystemets interne data 
garanteres ikke 100 %.
--------------------------------------------------------------------------------
Advarsler vedrørende hukommelseskortet.
--------------------------------------------------------------------------------
 - SD-kortet og miniSD™ er varemærker for SD Association.
 - Sørg for at anvende den specielle adapter til miniSD™-kortet.
 - MMC (multimediekort) er ikke kompatible.
--------------------------------------------------------------------------------
Udviklet af
--------------------------------------------------------------------------------
 Clarion Co., Ltd.
 URL : http://www.clarion.com/
--------------------------------------------------------------------------------
Om varemærker
--------------------------------------------------------------------------------
Produktnavnene, som optræder i denne vejledning, kan være registrerede varemærker for hver sin virksomhed.
 - Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker for Microsoft Corporation i USA eller andre 
lande.
 - Det formelle navn for Windows er Microsoft Windows Operating System.
 - Gracenote® er et registreret varemærke tilhørende Gracenote, Inc.
   Gracenote-logoet og logotypen, samt logoet "Powered by Gracenote" er varemærker tilhørende Gracenote. 
 - Adobe, Adobe Reader og Acrobat Reader er varemærker eller registrerede varemærker for AdobeSystems 
Incorporated i USA eller andre lande.
 - SD-kortet og miniSD™ er varemærker for SD Association.
 - Andre firmanavne, produktnavne og servicenavne, som optræder i denne vejledning, er varemærker eller 
registrerede varemærker for hver sin virksomhed.
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