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FIRMWARE 3.0

 _BARU: Tombol roda ibu jari juga tersedia untuk akses langsung dalam mode MF

 _BARU: Ukuran bidang AF dapat diubah

 _DIPERLUAS: Display Settings Display Settings  dan JPG Resolution JPG Resolution  dapat dipilih untuk menu favorit

 _DIPERLUAS: Pilihan pengaturan khusus untuk Auto ISO Auto ISO  dalam mode lampu kilat

 _DITINGKATKAN: Urutan baru profil pengguna

 _DITINGKATKAN: Kualitas gambar dan reproduksi warna yang ditingkatkan untuk gambar JPG
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PEMBARUAN FIRMWARE
Leica terus berupaya mengembangkan dan mengoptimalkan 
kamera Anda secara lebih lanjut. Karena banyak fungsi kamera 
yang sepenuhnya dikontrol perangkat lunak, peningkatan dan 
penyempurnaan keseluruhan fungsi dapat diinstal ke kamera Anda. 
Untuk tujuan ini, Leica terkadang menawarkan pembaruan 
firmware yang dapat Anda unduh dari situs web kami.
Jika kamera telah didaftarkan, Leica akan memberitahukan 
pembaruan terkini kepada Anda.

Untuk mengetahui versi firmware yang diinstal:

 ▸ Dalam menu utama, pilih Camera InformationCamera Information

• Versi firmware saat ini ditampilkan.

Informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, pembaruan firmware, 
atau unduhannya untuk kamera Anda dan, jika perlu, perubahan 
dan penambahan pada penjelasan panduan ini dapat ditemukan di 
"Area Pelanggan" di:
club.leica-camera.com
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MEMPERBARUI KAMERA FIRMWARE
 ▸ Unduh firmware terbaru
 ▸ Simpan ke kartu memori
 ▸ Masukkan kartu memori ke kamera
 ▸ Hidupkan kamera
 ▸ Dalam menu utama, pilih Camera InformationCamera Information

 ▸ Pilih FirmwareFirmware

 ▸ Pilih Start UpdateStart Update

• Pertanyaan dengan informasi tentang pembaruan muncul.

 ▸ Periksa informasi versi
 ▸ Pilih YesYes

• Pertanyaan Save profiles on SD Card?Save profiles on SD Card? muncul.
 ▸ Pilih YesYes/NoNo

• Pembaruan dimulai secara otomatis.
• Setelah berhasil diselesaikan, pesan yang sesuai akan muncul 

dengan permintaan untuk melakukan pengaktifan ulang.
 ▸ Nonaktifkan dan aktifkan kamera

Catatan
• Jangan mematikan kamera sebelum menyelesaikan pembaruan.
• Jika baterai tidak terisi penuh, pesan peringatan 

Insufficient battery.Insufficient battery. Update not possible.Update not possible. akan muncul. Dalam hal 
ini, isi baterai terlebih dahulu dan ulangi prosedur yang 
dijelaskan di atas.

• Setelah pengaktifan ulang, tanggal & waktu serta bahasa akan 
diatur ulang. Pertanyaan yang sesuai akan muncul.
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TOMBOL RODA IBU JARI DALAM MODE MF
Untuk pengoperasian sangat cepat dengan akses langsung dalam 
mode pengambilan gambar, Anda dapat mengalokasikan fungsi 
menu yang dipilih secara individual ke tombol roda ibu jari. Hal ini 
juga dapat dilakukan dalam mode MF. 
Daftar perintah menu yang tersedia dan detail lebih lanjut dapat 
ditemukan dalam panduan lengkap.

MEMBUAT DAFTAR INDIVIDUAL
 ▸ Dalam menu utama, pilih Customize ControlCustomize Control

 ▸ Pilih FN ButtonFN Button/Right Wheel ButtonRight Wheel Button

 ▸ Di setiap item menu, pilih OnOn atau OffOff

• Maksimal 8 item menu dapat diaktifkan untuk daftar.

MENGUBAH ALOKASI
 ▸ Tekan tombol FN/tombol roda ibu jari dengan lama

• Daftar akses langsung yang dibuat sendiri muncul di monitor.
• Daftar ini dapat diubah kapan saja melalui item menu 

Customize ControlCustomize Control.
 ▸ Pilih menu yang diinginkan dengan tombol tengah
• Tidak diperlukan konfirmasi. Perubahan segera diterapkan.

MEMBUKA FUNGSI MENU YANG DITETAPKAN
 ▸ Tekan tombol FN/tombol roda ibu jari dengan singkat

• Fungsi yang dialokasikan akan diaktifkan atau submenu akan 
muncul di monitor.

MENGUBAH UKURAN BIDANG  
PENGUKURAN AF
Pengaturan cepat AF memungkinkan ukuran bidang pengukuran 
diubah dengan cepat selama pengukuran bidang. Hal ini juga dapat 
dilakukan jika fungsi Touch AFTouch AF tidak diaktifkan.
 ▸ Sentuh lama monitor
• Semua indikator bantu disembunyikan.
• Jika Field diatur sebagai metode pengukuran, segitiga merah 

muncul di dua sudut bidang pengukuran.

 ▸ Putar roda ibu jari
atau
 ▸ Satukan/pisahkan
• Ukuran bidang pengukuran AF dapat diatur dalam 3 tingkat.
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ITEM MENU LAINNYA UNTUK MENU FAVORIT
Anda dapat menetapkan item menu yang paling sering digunakan 
secara individual (hingga 15 item menu) dan mengaksesnya 
dengan sangat cepat dan mudah. Untuk tujuan ini, item menu 
Display SettingsDisplay Settings und JPG ResolutionJPG Resolution sekarang juga tersedia.

MENGELOLA MENU FAVORIT
 ▸ Dalam menu utama, pilih Customize ControlCustomize Control

 ▸ Pilih Edit FavoritesEdit Favorites

 ▸ Pilih item menu yang diinginkan
 ▸ Pilih OnOn/OffOff

• Pesan peringatan akan muncul jika menu favorit sudah berisi 
maksimal 15 item menu.

ISO OTOMATIS DALAM MODE LAMPU KILAT
Opsi pengaturan terpisah untuk Auto ISOAuto ISO sekarang tersedia untuk 
pengambilan gambar dengan lampu kilat.

MEMBATASI NILAI ISO (LAMPU KILAT)
Semua nilai dari ISO 400 tersedia.
Pengaturan pabrik: 64006400

 ▸ Dalam menu utama, pilih Auto ISO SettingsAuto ISO Settings

 ▸ Pilih Maximum ISO with FlashMaximum ISO with Flash

 ▸ Pilih nilai yang diinginkan

MEMBATASI KECEPATAN RANA (LAMPU KILAT)
Pengaturan pabrik: 1/(2f)1/(2f)

 ▸ Dalam menu utama, pilih Auto ISO SettingsAuto ISO Settings

 ▸ Pilih Shutter Speed Limit with FlashShutter Speed Limit with Flash

 ▸ Pilih nilai yang diinginkan
(1/f1/f, 1/(2f)1/(2f), 1/(3f)1/(3f), 1/(4f)1/(4f), 1/20001/2000, 1/10001/1000, 1/5001/500, 1/2501/250, 1/1251/125, 1/601/60, 1/301/30, 
1/151/15, 1/81/8, 1/41/4, 1/21/2)
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URUTAN BARU PROFIL PENGGUNA
Profil pengguna yang Anda buat sendiri sekarang muncul di daftar 
profil pengguna di atas. Default ProfileDefault Profile ada di akhir daftar.

KUALITAS GAMBAR DAN REPRODUKSI 
WARNA YANG DITINGKATKAN UNTUK 
GAMBAR JPG
Dengan JPG SettingsJPG Settings yang sama seperti sebelumnya, kualitas 
gambar dan reproduksi warna yang dapat ditingkatkan secara 
signifikan. 


