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Funktioner och egenskaper för version 1.1.0.0
--------------------------------------------------------------------------------
* Launcher
 Launcher är en portapplikation för Clarion NAVI Manager.
 Applikationen för varje funktion kan startas från denna applikation.
 Följande 2 applikationer är registrerade.
 - CD Title Catcher
 - Image Converter
 Klicka på "?" efter varje applikationsbeskrivning för att visa Hjälp (användarhandbok).
 Obs! För att visa Hjälp (användarhandbok) krävs Adobe Acrobat Reader (Version 5.0 eller högre) eller Adobe 
Reader (Version 6.0 eller högre).
 Om du inte har den här applikationen kan du ladda ner den från Adobes webbplats som visas nedan.
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html
* CD Title Catcher
 Med den här applikationen kan du hämta skivinformation genom sökningar online på datorn (Gracenote Media 
Database-sökningar) för skivor vars information inte kunde bifogas automatiskt när spår spelades in från en CD 
med HDD Navigation Systems Music Catcher.
 Sökningar online utförs med Gracenote Server.
 1. Skivans namn, artistens namn och spårets namn för den inspelade CD-skivan kan hämtas.
 2. Den information om skivan som du hämtat kan importeras till HDD Navigation System med ett minneskort eller 
SD-kort.
 3. Din dator måste kunna anslutas till internet för att använda den här applikationen.
* Image Converter
 Image Converter är en programvara som konverterar alla slags bilder så att de kan visas på HDD Navigation 
Systems skärm för registerlista eller skivlista.
 1. Flera markerade bilder kan konverteras samtidigt.
 2. En del av den ursprungliga bilden kan klippas ut eller så kan hela bilden roteras eller vändas för att skapa en 
konverterad bild.
 3. Ramar, stämplar eller tecken kan kombineras på ursprungsbilden för att skapa en konverterad bild.
 4. Den konverterade bilden kan importeras till HDD Navigation System med ett minneskort eller SD-kort.
--------------------------------------------------------------------------------
Installationskrav
--------------------------------------------------------------------------------
Rekommenderad användningsmiljö
 1. Enhet
   Pentium Celeron 1.0GHｚ eller högre rekommenderas (PentiumⅡ266MHz eller högre)
 2. Minne
   256MB eller mer rekommenderas (128MB eller mer)
 3. Hårddisk
   Åtminstone 100MB eller mer med tillgänglig kapacitet
 4. Internetanslutningens miljö
   ADSL, fiberoptik eller annan höghastighetsanslutning rekommenderas
 5. Videokort
   Upplösning: 1024 x 768 pixlar/färg: 24 bitar eller mer rekommenderas
 6. Operativsystem
   Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 3 eller högre)
   Microsoft Windows XP Home Edition / Professional 
   Microsoft Windows Vista
 7. SD-kort
   Medium med åtminstone 16MB eller mer med gott om ledigt utrymme.
  (Antalet bilder som kan lagras i Image Converter varierar beroende på kapaciteten.)
   En enhet som kan läsa och skriva på SD-kort
--------------------------------------------------------------------------------



Installera
--------------------------------------------------------------------------------
Följ följande procedur för att installera Clarion NAVI Manager.
 1. Dubbelklicka på den nerladdade filen "ClarionNAVIManager.msi".
  (* Föstret "Säkerhetsvarning" kan bli synligt men klicka på Retur för att fortsätta.)
 2. Följ instruktionerna på installationsskärmen när den visas.
  (1) Starta Clarion NAVI Managers installationsprogram.
  (2) Välkomstskärmen visas.
   Kontrollera om den programvara som ska installeras är tillämplig och klicka på  [Nästa].
  (3) Licensavtalet visast.
   Markera  [Jag godkänner] och klicka på [Ja] för att godkänna villkoren för programvarans licensavtal.
   Klicka på [Nej] om du inte godkänner villkoren så avbryts installationen.
  (4) Skärmen  [Användarinformation] visas.
   Ange användarnamn och företagsnamn för att välja vilken användare som kan använda applikationen som 
installeras och klicka på [Ja].
   Installationen startas.
  (5) Skärmen [Val av installationsmapp] visas.
   Mappen som ska installeras visas. Markera installationsmappen och klicka på [Nästa].
   Installationsplatsen kan ändras när som helst.
  (6) Skärmen [Installationsbekräftelse] visas.
   Klicka på [Nästa] när förberedelserna för installationen är klara.
  (7) Skärmen [Installerar] visas.
   Installationsförloppet visas med en mätare.
   Klicka på [Avbryt] för att stoppa installationen.
  (8) Skärmen [Installationen klar] visas.
   Klicka på knappen [Stäng] för att slutföra installationen.
 3. När installationen är klar blir ikonen "Clarion NAVI Manager V1.1" synlig på skrivbordet.
  (Applikationen har även registrerats i "Clarion NAVI Manager V1.1" i "Program" i "Start-menyn").
 4. Detta avslutar installationen av "Clarion NAVI Manager V1.1.
  Dubbelklicka på ikonen "Clarion NAVI Manager V1.1" för att starta applikationen.
--------------------------------------------------------------------------------
Avinstallera
--------------------------------------------------------------------------------
Utför en av följande procedurer för att avinstallera Clarion NAVI Manager.
 - Öppna Windows-kontrollpanelen  och dubbelklicka på [Lägg till eller ta bort program]. 
   Markera [Clarion NAVI Manager V1.1] i listan och klicka på [Ändra eller ta bort]. 
 - Dubbelklicka på installatören igen. När du markerat [Ta bort Clarion NAVI Manager V1.1] trycker du ner knappen 
"Slutför".
Poster som tas bort vid avinstallering
 - Clarion NAVI Manager-filer i Clarion NAVI Manager installationsregistret och underregister
 - Visual C++ supportfiler
 - Clarion NAVI Manager programmappar och poster 
Obs! Mappar och filer som skapats efter installationen kan inte tas bort med anvinstallering.
 - I installationsmappen blir en del av mapparna från \\ClarionNAVIManager och en del av informationen kvar.
 - Om den återstående informationen inte är nödvändig kan du radera mapparna manuellt.
--------------------------------------------------------------------------------
Kända problem
--------------------------------------------------------------------------------
* Clarion NAVI Managers huvudenhet
 - Clarion NAVI Manager kan inte startas om "DPI-inställningen" ("teckensnittsstorlek") är inställd på "Stor" i 
inställningen för "Skärmegenskaper".
   Återställ till "Standard" (liten teckenstorlek) och starta om.
   Om OS är XP gå till skärmegenskaper>inställningar>avancerat>allmänt>skärm>DPI-inställningar.
   Det här är även fallet om du använder Windows Vista och "Större skala" är valt i 
Kontrollpanelen>Anpassning>Justera teckensnittsstorlek (DPI). Ställ in på "Standardskala."
* CD Title Catcher
 - Datorn måste kunna anslutas till internet för sökningar online.
 - Använd anslutningsinställningen för Microsoft Internet Explorer för att ansluta till internet.
 - Gör en anslutningsinställning i Microsoft Internet Explorer innan du använder den här applikationen.
* Image Converter
 - Bilder före konvertering är kompatibla med filtilläggen bmp, jpg, png, jpe, jpeg, jfif, men kompressionsformatet bmp
RLE, formaten JPEG2000t, png icke-filter och bilder med datakombinationsformat är inte kompatibla.
   Inte alla bilddataformat som skapats med Machintosh är kompatibla.
 - Om filnamnet för miniatyrbilden är långt kan det hända att hela namnet inte syns.
 - För större bildfiler, såsom 8 miljoner pixlar (3264 × 2448) kan visningen eller konverteringsprocessen vara 
mycket långsam.
   Mycket stora bildfiler (över 9 miljoner pixlar) kan inte hanteras.
 - Beroende på datormiljö kan det hända att mappen som innehåller senast markerade bild inte öppnas automatiskt.
--------------------------------------------------------------------------------
Tekniska noteringar



--------------------------------------------------------------------------------
Om ett SD-kort används för att överföra data till HDD Navigation System och Clarion NAVI Manager, 
skapas följande mappar i SD-kortet och informationen hanteras.
 H:\                            // SD-kortsenhet (varierar enligt typ av dator)
    |--- \DCIM                      
    |     |--- \HDD_NAVI        // Lagringsplats för den konverterade bilden
    |
    |--- \PRIVATE                     
          |--- \CLARION     
                |--- \CDDB      // lagringsplats för skivinformationsfil "export.dat"
--------------------------------------------------------------------------------
Försiktighetsåtgärder för Gracenote Music Recognition Service.
--------------------------------------------------------------------------------
 - Gracenote och CDDB är registrerade varumärken som tillhör Gracenote.
   Gracenote-logotypen och logotypen "Powered by Gracenote" är varumärken som tillhör Gracenote.
 - Gracenote Media Database är en offentlig databas. Innehållet för HDD Navigation Systems interna data kan inte 
garanteras till 100 %.
--------------------------------------------------------------------------------
Försiktighetsåtgärder för minneskortet.
--------------------------------------------------------------------------------
 - SD-kort och miniSD™ är varumärken som tillhör SD Association.
 - Se till att du använder en speciell adapter för miniSD™ Card.
 - MMC (multimediakort) är inte kompatibla.
--------------------------------------------------------------------------------
Utvecklat av
--------------------------------------------------------------------------------
 Clarion Co., Ltd.
 URL : http://www.clarion.com/
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Om varumärken
--------------------------------------------------------------------------------
De produktnamn som tas upp i den här handboken kan vara registrerade varumärken för varje respektive företag.
 - Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA 
eller andra länder.
 - Det formella namnet för Windows är Microsoft Windows Operating System.
 - Gracenote och CDDB är registrerade varumärken som tillhör Gracenote.
   Gracenote-logotypen och logotypen "Powered by Gracenote" är varumärken som tillhör Gracenote.
 - Adobe, Adobe Reader och Acrobat Reader är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör 
AdobeSystems Incorporated i USA och andra länder.
 - SD-kort och miniSD™ är varumärken som tillhör SD Association.
 - Andra företagsnamn, produktnamn och tjänstenamn som tas upp i den här handboken är varumärken eller 
registrerade varumärken för varje respektive företag.
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