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FIRMWARE

LEICA M10: 3.22.23.38 
LEICA M10-R: 30.22.23.34 
LEICA M MONOCHROM: 4.22.23.34 
LEICA M10-D: 3.22.23.52 
LEICA M10-P: 4.22.23.34 
LEICA M10-P ASC: 3.22.23.52

_NIEUW: Lens profiles



NL

3

FIRMWARE-UPDATES
Leica werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling en optimali-
sering van uw camera. Omdat er bij digitale camera’s zeer veel 
functies uitsluitend door software worden gestuurd, kunnen 
verbeteringen en uitbreidingen van opties achteraf op uw camera 
worden geïnstalleerd. Hiervoor biedt Leica op onregelmatige tijden 
zogenoemde firmware-updates aan, die u op onze homepage kunt 
ophalen.
Als u uw camera geregistreerd hebt, houdt Leica u op de hoogte 
van alle nieuwe updates.

Om vast te stellen welke firmwareversie er is geïnstalleerd

 ▸ In het hoofdmenu, Camera InformationCamera Information kiezen
• Naast het menupunt Camera FirmwareCamera Firmware ziet u de actuele 

versie-aanduiding.
Verdere informatie omtrent de registratie, firmware-updates 
respectievelijk hun downloads voor uw camera, evenals eventuele 
wijzigingen en toevoegingen bij de uitleg in deze handleiding vindt u 
in het 'Klantgedeelte' onder:
club.leica-camera.com

CAMERA-FIRMWARE BIJWERKEN
 ▸ Meest actuele firmware ophalen
 ▸ Op geheugenkaart opslaan
 ▸ Geheugenkaart in de camera plaatsen
 ▸ Camera inschakelen
 ▸ In het hoofdmenu, Camera InformationCamera Information kiezen
 ▸ Camera FirmwareCamera Firmware kiezen

• Het menupunt is uitsluitend beschikbaar als op de geplaatste 
geheugenkaart een actueel firmware-bestand aanwezig is.

• Er verschijnt een vraag met informatie.
 ▸ Versioneringsinformatie controleren
 ▸ YesYes kiezen

• Update start automatisch.
• Na het voltooien en beëindigen verschijnt een bijbehorende 

melding en de camera start opnieuw.

Aanwijzingen
• Voordat de update wordt beëindigd, mag u de camera in geen 

geval uitschakelen.
• Wanneer de batterij onvoldoende is geladen, krijgt u een 

waarschuwing. Laad in dit geval eerst de batterij op en herhaal 
de hierboven beschreven actie.
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CAMERA-FIRMWARE BIJWERKEN
 ▸ Voorbereidingen treffen
 ▸ Functieknop ingedrukt houden en camera inschakelen

• Update start automatisch.
• Tijdens de updateprocedure verschijnt in de zoeker UP.
• Bij een fout verschijnt Err.
• Na voltooide update verschijnt end.

Aanwijzingen
• Voordat de update wordt beëindigd, mag u de camera in geen 

geval uitschakelen.
• Wanneer de batterij onvoldoende is geladen, krijgt u een 

waarschuwing. Laad in dit geval eerst de batterij op en herhaal 
de hierboven beschreven actie.


