
Image Converter 
Versie: 1.1.0.0 

Gebruikershandleiding 

 
 

   Zorg ervoor dat u dit leest voordat u de afbeeldingsconvertor gebruikt. 

 

Inhoud: 
 

• Overzicht van de afbeeldingsconvertor P2 

 

• Een afbeelding converteren P3 

 

• Importeren naar het HDD Navigatie Systeem P8 

 

• Afbeelding bewerken P9 

 

• Afbeelding combineren P16 

 

• Over de handelsmerken  P21 

 

 

 

 



• Overzicht van de afbeeldingsconvertor 

 

Deze toepassing converteert geselecteerde afbeeldingen naar HDD Navigatie Systeem-albumlijsten 

en 3D-Menu compatibele afbeeldingen.  

Geconverteerde afbeeldingen kunnen worden omgezet naar het HDD Navigatie Systeem met een 

SD-kaart. 

 

Afbeeldingen kunnen ook worden bewerkt, zoals uitknippen van bepaalde delen, toevoegen van 

frames of stempels om zo unieke afbeeldingen te creëren. 

 

        Een afbeelding bewerken:              Een afbeelding combineren: 

Uitknippen                  frames, stempels, tekens 
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• Een afbeelding converteren 

 
(1) Plaats de SD-kaart in het pc-station om de gegevens over te brengen. 

(2) Dubbelklik op het toepassingspictogram [Launcher_e.exe] . 

[Clarion NAVI Manager] wordt opgestart en het [Starterscherm] verschijnt. 

Klik op [Image Converter]. 

 
 

(3) Het [Afbeelding selecteren-scherm] verschijnt. Selecteer de afbeelding die naar een HDD Navi 

compatibele afbeelding geconverteerd moet worden. 

Meerdere selecties zijn mogelijk door de [Shift] of [Ctrl]-toets te gebruiken.  

Klik op [Volgende>]. 
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(4) Het [Conversiemethode selecteren-scherm] verschijnt. 

Selecteer met een muisklik de conversiemethode [Ander formaat] of [Groot formaat]. 

Een voorbeeld van de afbeelding overeenstemmend met de geselecteerde methode verschijnt. 

Als het voorbeeld goed is, klik op [Volgende>]. 

 

 

• [Ander formaat]: De afbeelding wordt vergroot of verkleind terwijl de verticale en horizontale 

verhoudingen worden behouden. 

(Afhankelijk van de afbeelding, kunnen er leegtes zijn boven en onder of links en rechts van de 

afbeelding.) 

 
 

• [Groot formaat]: De afbeelding wordt vergroot of verkleind totdat ze overeenkomt met de HDD 

Navi standaardgrootte. 

 
 

* Vanuit dit scherm kunt u verdergaan naar [Afbeelding bewerken] of [Afbeelding combineren] 

indien nodig. 

 



(5) Het [Opslaglocatie selecteren-scherm] verschijnt. 

Selecteer met een muisklik de gewenste opslaglocatie. 

• [Opslaan op een SD-kaart]: Selecteer het station waarin de SD-kaart is geplaatst. 

• [Opslaan op een pc]: Selecteer de opslagmap: 

Klik op [Opslaan]. 

 

 

(6) De geconverteerde afbeelding is opgeslagen. 

Als het opslaan voltooid is, verschijnt het [Opslaan voltooid-scherm]. 

Klik op [Einde] om terug te keren naar het [Starterscherm]. 

 

 



Opmerking: De bestandsnaam van het geconverteerde bestand zijn de 8 eerste tekens van de 

bestandsnaam van de originele afbeelding. 

Als er al een bestand bestaat met die naam in de opslaglocatie, dan verschijnt het 

[Bevestiging van bestandsoverschrijving-scherm]. 

 

Selecteer [OK] of [Alles overschr.] om te overschrijven en sla op. 

Selecteer [Opslaan als] en het [Bestandsnaam wijzigen] verschijnt. Voer de nieuwe naam in en 

selecteer [OK] om op te slaan als een apart bestand. 

(Voor het bovenstaande, beperk de bestandsnaam tot 8 tekens.). 

 

 

(7) Als de opslaglocatie een SD-kaart is, verwijder die dan uit de pc volgens de onderstaande 

omschrijving. 

Als de opslaglocatie een map in de pc is, kopieer het afbeeldingsbestand dan van de map naar de 

SD-kaart voordat u de SD-kaart verwijdert. 

* Sla het uiteindelijke Clarion NAVI Manager-afbeeldingsbestand op in de hieronder 

beschreven map (zonder ermee te knoeien). Als u dit niet doet, kan dat ervoor zorgen dat 

de gegevens niet goed worden geïmporteerd door het HDD Navigatie Systeem. 

 In dat geval, wordt de werking van het systeem na het importeren van de gegevens niet 

gegarandeerd. 

 

   

To copy data onto the SD Card, copy into the 
[ HDD_NAVI ] folder located in the [ DCIM ] 
folder. 



Opmerking: Om de SD-kaart uit de pc te verwijderen, rechtsklik op het station waarin de SD-kaart is 

geplaatst om het menu te bekijken. Verwijder de SD-kaart door op [Uitwerpen] te 

klikken, zoals aangegeven in het voorbeeldscherm van [Deze computer] hieronder. 
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• Importeren naar het HDD Navigatie Systeem 

 
(1) Plaats de SD-kaart waarop de geconverteerde afbeelding is opgeslagen in de sleuf van het HDD 

Navigation System. 

 
(2) Druk op de [SET]-knop van het apparaat om het [Instelling] te openen. 

Druk op [ ] om de volgende pagina te bekijken. 
Druk op [Data inlezen]. 

 

(3) Het [Gegevens importeren-scherm] verschijnt. 

Druk op [Inlezen] voor Afbeelding. 

 

(4) Het [Afbeelding/SD-kaart importeren-scherm] verschijnt. 

Druk op de lijstknop om de te importeren afbeelding te selecteren. 

Druk op [Inlezen]. 

 

* De indicator links licht op voor het geselecteerde item. 

Druk op dezelfde lijstknop om te deselecteren. 

Ga verder en druk op de lijstknoppen van andere afbeeldingen om meerdere afbeeldingen te 

selecteren. 

(Druk op [Alles kiezen] om de volledige lijst te selecteren.) 

 

(5) Het [Schrijfbevestigingsscherm] verschijnt. 

Druk op [Ja]. 

 

(6) Als het opslaan voltooid is, verschijnt het [Opslaan voltooid-scherm]. 

 

(7) Nu kunnen geconverteerde afbeeldingen worden gebruikt in het albumlijstscherm en in het 

3D-menu van het HDD Navigatie Systeem. 
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• Afbeelding bewerken 

 
(1) Klik op het voorbeeld van de te bewerken afbeelding op het [Conversiemethode 

selecteren-scherm]. 

Klik op [Afbeelding bewerken]. 

 

 

(2) Het [Afbeelding bewerken-scherm] verschijnt. 
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(3) Het afbeeldingsformaat vergroten of verkleinen 

 

1. Pas het afbeeldingsformaat aan door het configuratiescherm onderaan de afbeelding te gebruiken. 

 
 

2. Klik op [Aanpassen aan scherm] om de afbeelding aan te passen aan de grootte van het 

afbeeldingsscherm. 

 

3. Klik op [Origineel formaat] om de afbeelding in het originele formaat te bekijken. 

 

4. Verplaats de [Grootte afb.]-schuifbalk om de grootte te veranderen naar een willekeurige schaal. 

 

Opmerking: De gewijzigde grootte wordt opgeslagen en blijft dezelfde voor andere bewerkingen. 

Als de grootte is ingesteld, keert de schuifbalk van de afbeeldingsformaat terug naar 

"100". 

 

(* [Terug naar originele afbeelding] zorgt ervoor dat de afbeelding terug zoals de 

oorspronkelijke afbeelding wordt.) 

 

 



(4) Uitknippen van een willekeurig deel van de afbeelding 

 

1. Bewerk de afbeelding door het configuratiescherm voor uitknippen te gebruiken, dat aan de 

rechterkant van de afbeelding verschijnt. 

 
 

2. Klik op [Selectie gebied] en verplaats de muis binnen het afbeeldingsscherm om het uit te 

knippen gebied te selecteren. 

 

3. Klik op de knop [Uitknippen] om de afbeelding uit te knippen. 

Klik op [Terug naar origineel] om terug te keren naar de afbeelding zoals die voor het bewerken 

was. 

 

Opmerking: De grootte voor uitknippen wordt opgeslagen en blijft dezelfde voor andere 

bewerkingen. 

Als de grootte is ingesteld, kan de knop [Terug naar origineel] niet worden 

geselecteerd. 

 

(* [Terug naar originele afbeelding] zorgt ervoor dat de afbeelding terug zoals de 

oorspronkelijke afbeelding wordt.) 

 

 

 



(5) De afbeelding draaien naar om een willekeurige hoek, of verticaal of horizontaal omkeren 

 

1. Bewerk de afbeelding door het configuratiescherm voor draaien/omkeren te gebruiken, dat aan de 

rechterkant van de afbeelding verschijnt. 

 
 

2. Klik op [Naar rechts] of [Naar links] om de afbeelding 90° in één keer te draaien. 

Klik op [Detailcontrole] (linker- of rechterknop) om de afbeelding te draaien met stapjes van 1°. 

Klik op [Verticaal] om de afbeelding verticaal om te keren. 

Klik op [Horizontaal] om de afbeelding horizontaal om te keren. 

 

(* [Terug naar originele afbeelding] zorgt ervoor dat de afbeelding terug zoals de 

oorspronkelijke afbeelding wordt.) 

 

 



(6) Het uitzicht van de afbeelding aanpassen (kleur, helderheid, contrast) 

 

1. Bewerk de afbeelding door het scherm voor aanpassen van de afbeelding te gebruiken, dat aan de 

rechterkant van de afbeelding verschijnt. 

 
 

2. Klik op [Monochroom] om de afbeelding monochroom te maken. 

Klik op dezelfde manier op [Sepia] om de afbeelding naar sepia-kleurschakering te converteren. 

Verschuif de schuifbalk naar [Helderheid] om de helderheid van de afbeelding aan te passen. 

Verschuif de schuifbalk naar [Contrast] om de contrast van de afbeelding aan te passen. 

 

Opmerking: De gewijzigde instellingen worden opgeslagen en blijven dezelfde voor andere 

bewerkingen. 

Als de instellingen zijn gemaakt, keert de schuifbalk voor de helderheid en het contrast 

terug naar "0". 

 

(* [Terug naar originele afbeelding] zorgt ervoor dat de afbeelding terug zoals de 

oorspronkelijke afbeelding wordt.) 

 

 



(7) Een willekeurige tekening op een afbeelding plaatsen 

 

1. Bewerk de afbeelding door het configuratiescherm voor paint te gebruiken, dat aan de rechterkant 

van de afbeelding verschijnt. 

 
2. Gebruik één van de 6 beschikbare tools. 

Potlood: Trekt een willekeurige lijn. 

Lijn: Trekt een rechte lijn. 

Cirkel (geen opvulling): Tekent een cirkel. 

Vierkant of rechthoek (geen opvulling): Tekent een 4-zijdige lege figuur. 

Cirkel (opvulling): Tekent een punt opgevuld met dezelfde kleur als de buitenlijn. 

Vierkant of rechthoek (opvulling): Tekent een 4-zijdige figuur opgevuld met dezelfde 

kleur als de buitenlijn. 

 

[Dikte]: Kies "Fijn", "Standaard" of "Vet". 

[Kleur]: Selecteer de opvulkleur voor de gemaakte figuur en de kleur van de buitenlijn. 

 

Opmerking: De getekende afbeelding wordt opgeslagen en blijft dezelfde terwijl u andere 

bewerkingen uitvoert. Voordat u de afbeelding opslaat, klik op [1 stap terug] om met 1 

stap per keer terug te keren. 

Nadat u de afbeelding hebt opgeslagen, kan de [1 stap terug]-knop niet worden 

geselecteerd. 

 (* [Terug naar originele afbeelding] zorgt ervoor dat de afbeelding terug zoals de 

oorspronkelijke afbeelding wordt.) 



(8) Nadat u het bewerken hebt beëindigd, klik op [Bewerken beëindigen]. 

 
 

(9) Het scherm keert terug naar het [Conversiemethode selecteren-scherm]. 

Een voorbeeld voor bewerkte afbeeldingen verschijnt. 

 

 

(10) De beschikbare opties zijn dezelfde als voor "Een afbeelding converteren". 

* De afbeelding kan opnieuw worden bewerkt met "Afbeelding bewerken" of met "Afbeelding 

combineren". 

* Om afbeeldingen met een groot formaat te bewerken, klik op de "Aanpassen aan scherm "-knop 

(om te bewerken terwijl u de volledige afbeelding ziet) of scrol verticaal of horizontaal 

(werkelijke grootte). 
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• Afbeelding combineren 

 
(1) Op het [Conversiemethode selecteren-scherm], klik op het voorbeeld van de gewenste afbeelding. 

Klik op [Afbeeldings combinatie]. 

 

 

(2) Het [Afbeelding combineren-scherm] verschijnt. 
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(3) De afbeelding combineren met een frame. 

 

1. Bewerk de afbeelding door het configuratiescherm voor stempels/frames te gebruiken, dat aan de 

rechterkant van de afbeelding verschijnt. 

(De frames staan in een lijst aan de rechterkant.) 

 
 

2. Klik op de gewenste frame in de lijst met frames. 

 

3. De gecombineerde afbeelding verschijnt in het [Afbeelding combineren-frame]. 

 

4. Klik op [Combinatie onderdelen opslaan] om de afbeelding samen met de frame op te slaan. 

Ga verder door ofwel frames en stempels te combineren of door tekens toe te voegen. 

 

6. Klik op [1 stap terug] om terug te keren naar het vorige uitzicht van de afbeelding. 

(De afbeelding kan worden gewijzigd naar een ander frame.) 

 

(* [Terug naar originele afbeelding] zorgt ervoor dat de afbeelding terug zoals de 

oorspronkelijke afbeelding wordt.) 

 

 



(4) Stempels aan de afbeelding toevoegen 

 

1. Wijzig de afbeelding door gebruik te maken van de stempel/frame combinaties aan de rechterkant 

van de afbeelding. 

(De stempels staan in een lijst aan de linkerkant.) 

 
 

2. Klik op de gewenste stempel in de lijst van stempels. 

 

3. De gecombineerde afbeelding verschijnt in het [Afbeelding combineren-frame]. 

 

4. Klik en sleep de stempel naar het [Afbeelding combineren-frame] om de positie aan te passen. 

 

5. Klik op [Combinatie onderdelen opslaan] om de afbeelding samen met de stempel op te slaan. 

Ga verder door ofwel frames en stempels te combineren of door tekens toe te voegen. 

 

7. Klik op [1 stap terug] om terug te keren naar het vorige uitzicht van de afbeelding. 

(De stempel kan worden gewijzigd.) 

 

(* [Terug naar originele afbeelding] zorgt ervoor dat de afbeelding terug zoals de 

oorspronkelijke afbeelding wordt.) 

 

 



(5) Tekst aan de afbeelding toevoegen 

 

1. Pas de afbeelding aan door het configuratiescherm voor tekeninvoer onderaan de afbeelding te 

gebruiken. 

 
 

2. Klik op [Invoer >] om ervoor te zorgen dat u tekens kunt invoeren. 

Tekens worden ingevoerd in de balk voor tekeninvoer. De tekens verschijnen op de afbeelding. 

 

3. Klik op [Lettertype] om het lettertype en de lettergrootte te selecteren. 

Selecteer [Niet verkleinen], [Tekenschaduw] of [Open face] in [Type:]. 

Klik op [Tekenkleur] om de kleur te selecteren. 

Klik op [Schaduwkleur] om de kleur te selecteren voor [Tekenschaduw] of [Open face]. 

 

4. Klik en sleep het teken naar de afbeelding om de positie aan te passen. Laat vallen om te plaatsen. 

 

5. Klik op [Combinatie onderdelen opslaan] om de afbeelding waarop tekens zijn toegevoegd, op 

te slaan. 

Ga verder door met andere frames en stempels te combineren of door tekens toe te voegen. 

 

6. Klik op [1 stap terug] om terug te keren naar het vorige uitzicht van de afbeelding. 

 

(* [Terug naar originele afbeelding] zorgt ervoor dat de afbeelding terug zoals de 

oorspronkelijke afbeelding wordt.) 



(6) Klik op [Voltooien] nadat de combinatie is voltooid. 

 
 

(7) Het scherm keert terug naar het [Conversiemethode selecteren-scherm]. 

Een voorbeeld voor bewerkte afbeeldingen verschijnt. 

 

(8) De beschikbare opties zijn dezelfde als voor "Een afbeelding converteren". 

* De afbeelding kan opnieuw worden bewerkt met "Afbeelding bewerken" of met "Afbeelding 

combineren". 
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• Over de handelsmerken 
 
• SD Card (SD-kaart) is een geregistreerd handelsmerk van SD Association. 

• Andere bedrijfsnamen, product- en dienstnamen die in deze gebruikershandleiding voorkomen, 

zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve bedrijven. 
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