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Versie 1.1.0.0 functies en kenmerken
--------------------------------------------------------------------------------
* Starter
 De starter is een Clarion NAVI Manager poortapplicatie.
 De toepassing van elke functie kan van uit deze applicatie worden geïnstalleerd.
 De volgende 2 toepassingen zijn geregistreerd:
 - CD Title Catcher
 - Image Converter
 Klik op het "?" na de omschrijving van elke applicatie om naar Help (gebruikershandleiding) te gaan.
 Opmerking: Om Help te zien (gebruikershandleiding), is Adobe Acrobat Reader (Versie 5.0 of hoger) of Adobe 
Reader (Versie 6.0 of hoger) vereist.
 Als u deze toepassing niet hebt, download ze dan van de Adobe-website:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html
* CD Title Catcher
 Deze toepassing zorgt ervoor dat u albumgegevens kunt ophalen via online computerzoekopdrachten (Gracenote 
Media Database-zoekopdrachten) naar albums waarvoor de gegevens niet automatisch konden worden bijgevoegd 
bij het opnemen van nummers van een cd met de Music Catcher van het HDD Navigation System.
 Online zoekopdrachten worden uitgevoerd met behulp van de Gracenote Server.
 1. De naam van het album, van de artiest en het nummer voor de opgenomen cd kunnen worden opgehaald.
 2. De opgehaalde albumgegevens kunnen worden geïmporteerd naar het HDD Navigation System met een 
SD-kaart.
 3. Om deze toepassing te gebruiken, moet uw pc kunnen worden verbonden met het internet.
* Image Converter
 De Image Converter is software die alle afbeeldingen kan converteren zodat ze kunnen worden bekeken in het 
registerlijst- of albumlijstscherm van het HDD Navigation System.
 1. Meerdere geselecteerde afbeeldingen kunnen in één keer worden geconverteerd.
 2. Een deel van de originele afbeelding kan worden uitgeknipt of de hele afbeelding kan worden gedraaid of 
omgekeerd om een geconverteerde afbeelding te maken.
 3. Frames, stempels en tekens kunnen worden gecombineerd met de originele afbeelding om een geconverteerde 
afbeelding te maken.
 4. De geconverteerde afbeelding kan worden geïmporteerd naar het HDD Navigation System met een SD-kaart.
--------------------------------------------------------------------------------
Installatievereisten
--------------------------------------------------------------------------------
Vereiste omgeving voor werking
 1. Eenheid
   Pentium    Celeron 1,0 GHz of hoger wordt aanbevolen (PentiumII 266 MHz of hoger)
 2. Geheugen
   256 MB of meer wordt aanbevolen (128 MB of meer)
 3. Harde schijf
   Ten minste 100 MB of meer beschikbare capaciteit
 4. Internetverbindingsomgeving
   ADSL, optische vezel- of andere hogesnelheidsomgeving wordt aanbevolen
 5. Videoboardscherm
   Resolutie: 1024×768 pixels / schermkleur: 24 bits of meer wordt aanbevolen
 6. Besturingssysteem
   Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 3 of hoger)
   Microsoft Windows XP Home Edition / Professional
   Microsoft Windows Vista
 7. SD-kaart
   Medium met ten minste 16 MB of meer met grote beschikbare capaciteit.
  (Afhankelijk van de capaciteit, varieert het aantal in de Image Converter opgeslagen afbeeldingen.)
   Een apparaat dat zowel kan lezen als schrijven op een SD-kaart



--------------------------------------------------------------------------------
Installeren  
--------------------------------------------------------------------------------
Volg de volgende procedure om de Clarion NAVI Manager te installeren. 
 1. Dubbelklik op het gedownloade bestand "ClarionNAVIManager.msi".
  (* Het venster "Beveiligingswaarschuwing" kan verschijnen, maar klik op "Enter" om verder te gaan.)
 2. Wanneer het setupscherm verschijnt, installeer volgens de aanwijzingen op het scherm.
  (1) Lanceer het Clarion NAVI Manager-setupprogramma.
  (2) Het scherm [Verwelkomings] verschijnt.
   Controleer of de te installeren software kan worden toegepast en klik op [Volgende].
  (3) Het scherm [Licentieovereenkomst] verschijnt.
   Om de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst te aanvaarden, selecteer [Ik aanvaard] en klik dan op 
[Ja].
   Klik op [Nee] om de voorwaarden niet te aanvaarden en de installatie te annuleren.
  (4) Het scherm [Gebruikersgegevens] verschijnt.
   Voer de gebruikersnaam en de bedrijfsnaam in om de gebruiker te selecteren die de te installeren toepassing mag
gebruiken en klik op [Ja].
   De installatie begint.
  (5) Het scherm [Selecteren van installatiemap] verschijnt.
   De te installeren map verschijnt. Controleer de installatiemap en klik op [Volgende].
   De locatie van de installatie kan willekeurig worden veranderd.
  (6) Het scherm [Bevestig installatie] verschijnt.
   Als de voorbereidingen voor de installatie zijn voltooid, klik dan op [Volgende].
  (7) Het scherm [Installeren] verschijnt.
   De voortgang van de installatie wordt door een meter getoond. 
   Klik op [Annuleren] om de installatie te stoppen. 
  (8) Het scherm [Installatie voltooid] verschijnt.
   Klik op de knop [Sluiten] om de installatie te voltooien.
 3. Nadat de installatie is voltooid, verschijnt het "Clarion NAVI Manager V1.1"-pictogram op het bureaublad.
  (De toepassing is ook geregistreerd als "Clarion NAVI Manager V1.1" bij "Programma's" in het menu "Start".)
 4. Hiermee is de installatie van de "Clarion NAVI Manager V1.1" voltooid.
  Dubbelklik op het "Clarion NAVI Manager V1.1"-pictogram om de toepassing te starten.
--------------------------------------------------------------------------------
Installatie ongedaan maken
--------------------------------------------------------------------------------
Om de installatie van de Clarion NAVI Manager ongedaan te maken, voer een van de volgende procedures uit:
 - Open het configuratiescherm van Windows en dubbelklik op [Programma toevoegen of verwijderen]. 
   Selecteer [Clarion NAVI Manager V1.1] in de lijst en klik op [Wijzigen en verwijderen]. 
 - Dubbelklik op Opnieuw installeren. Nadat u [Clarion NAVI Manager V1.1 verwijderen] hebt geselecteerd , druk op 
de knop "Voltooien".
Items verwijderd door de installatie ongedaan te maken
 - Clarion NAVI Manager-bestanden in de Clarion NAVI Managers- map en submap van de installatielocatie
 - Visuele C++ ondersteuningsbestanden 
 - Clarion NAVI Manager-programmamap en items 
Opmerking: Mappen en bestanden gemaakt na de installatie kunnen niet worden verwijderd door de installatie 
ongedaan te maken.
 - In de installatielocatiemap blijven een aantal mappen over bij \\ClarionNAVIManager, net als een deel van de 
gegevens.
 - Als de overblijvende gegevens niet nodig zijn, verwijder de mappen dan manueel.
--------------------------------------------------------------------------------
Bekende problemen
--------------------------------------------------------------------------------
* Clarion NAVI Manager-hoofdeenheid
 - De Clarion NAVI Manager kan niet opstarten als de "DPI-instelling" ("lettergrootte") is ingesteld op "Groot" in 
de instellingen "Schermeigenschappen".
   Reset naar "Standaard" (kleine lettergrootte) en herstart.
   Als XP het besturingssysteem is, ga dan naar 
schermeigenschapppen>instellingen>geavanceerd>algemeen>scherm>DPI-instellingen.
   Dit is ook het geval als u Windows Vista gebruikt en "Grotere schaal" is geselecteerd in 
Configuratiescherm>Persoonlijke instellingen>Lettertypen groter of kleiner maken (DPI). Stel "Standaardschaal" in.
* CD Title Catcher
 - Voor online zoekopdrachten moet de pc op het internet zijn aangesloten.
 - Gebruik Microsoft Internet Explorer verbindingsinstellingen om verbinding te maken met het internet.
 - Maak een verbindingsinstelling in Microsoft Internet Explorer voordat u deze toepassing gebruikt.
* Image Converter
 - Vóór conversie zijn afbeeldingen compatibel met bmp-, jpg-, png-, jpe-, jpeg- en jfif-extensies. Afbeeldingen van 
Bmp RLE compressieformaat, JPEG2000-formaat, png non filter-formaat and gegevenscombinatieformaat zijn niet 
compatibel.
   Niet alle gemaakte afbeeldingsformaten van Macintosh zijn compatibel.
 - Als de bestandsnaam van miniatuurafbeeldingen lang is, kan die verschijnen met een kortere naam.



 - Voor grote afbeeldingsbestanden (bijv. 8 miljoen pixels (3264 × 2448)) kan het weergeven en converteren erg 
traag verlopen.
   Erg grote afbeeldingsbestanden (meer dan 9 miljoen pixels) kunnen niet worden verwerkt.
 - Afhankelijk van de omgeving van de pc zal de map die de laatst geselecteerde afbeelding bevat misschien niet 
automatisch openen.
--------------------------------------------------------------------------------
Technische opmerkingen
--------------------------------------------------------------------------------
Als u een SD-kaart gebruikt om gegevens over te brengen naar het HDD Navigation System en de Clarion NAVI 
Manager,
worden de volgende mappen in de SD-kaart aangemaakt en worden de gegevens beheerd.
 H:\                            // SD-kaart-drive (verschilt van het type pc)
    |--- \DCIM                      
    |     |--- \HDD_NAVI        // Opslaglocatie van de geconverteerde afbeelding
    |
    |--- \PRIVATE                     
          |--- \CLARION     
                |--- \CDDB      // opslaglocatie van het albumbestand "export.dat" 
--------------------------------------------------------------------------------
Waarschuwingen over Gracenote Music Recognition Service.
--------------------------------------------------------------------------------
 - Gracenote en CDDB zijn gedeponeerde handelsmerken van Gracenote.
   Het logo van Gracenote met bijbehorend lettertype en het logo "powered by Gracenote" zijn handelsmerken van 
Gracenote.
 - Gracenote Media Database is een publieke database. De inhoud van de interne gegevens van het HDD Navigation
System wordt niet 100% gegarandeerd.
--------------------------------------------------------------------------------
Waarschuwingen over de geheugenkaart.
--------------------------------------------------------------------------------
 - SD Card en miniSD™ zijn handelsmerken van de SD Association.
 - Zorg ervoor dat u de speciale adapter voor de miniSD™ Card gebruikt.
 - MMC (multi media card) is niet compatibel.
--------------------------------------------------------------------------------
Ontwikkeld door
--------------------------------------------------------------------------------
 Clarion Co., Ltd.
 URL : http://www.clarion.com/
--------------------------------------------------------------------------------
Over de handelsmerken
--------------------------------------------------------------------------------
De productnamen die in deze gebruikershandleiding voorkomen kunnen geregistreerde handelsmerken zijn voor de 
respectieve bedrijven.
 - Microsoft en Windows zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS 
of andere landen.
 - De formele naam voor Windows is Microsoft Windows Operating System.
 - Gracenote en CDDB zijn gedeponeerde handelsmerken van Gracenote.
   Het logo van Gracenote met bijbehorend lettertype en het logo "powered by Gracenote" zijn handelsmerken van 
Gracenote.
 - Adobe, Adobe Reader en Acrobat Reader zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van 
AdobeSystems Incorporated, USA of andere landen.
 - SD Card en miniSD™ zijn handelsmerken van de 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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