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FIRMWARE

Cameramodel Firmware-versie
Leica M11 1.3.0.0

 _NIEUW: Perspectiefcorrectie

 _UITGEBREID: Aanvullende belichtingsmeetmethode  Highlight-weighted 

 _UITGEBREID: Aanvullende opslagmogelijkheid  DNG on SD / JPG on IN 

 _VERBETERD: Fouten in de firmware verhelpen
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FIRMWARE-UPDATES
Leica werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling en optimalise-
ring 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 geïnstal-
leerd. Hiertoe biedt Leica op onregelmatige tijden 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. Gebruikers van Leica FOTOS worden 
eveneens automatisch geïnformeerd over firmware-updates voor 
hun Leica camera.

De installatie van firmware-updates kan op twee verschillende 
manieren plaatsvinden.
 – handig via de App Leica FOTOS
 – direct via het camera-menu

Om vast te stellen welke firmwareversie er is geïnstalleerd
 ▸ In het hoofdmenu,  Camera Informations  kiezen

• Naast het menupunt  Camera firmware version  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



NL

4

FIRMWARE-UPDATES TOEPASSEN

De onderbreking van een lopende firmware-update kan leiden 
tot zware en onherstelbare schade aan uw uitrusting!
Daarom moet u tijdens de firmware-update speciaal op de vol-
gende aanwijzingen letten:
• De camera niet uitschakelen!
• De geheugenkaart er niet uitnemen!
• De batterij er niet uitnemen!
• Het objectief er niet afnemen!

Aanwijzingen
• Wanneer de batterij onvoldoende is geladen, krijgt u een waar-

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

• In het submenu  Camera Informations  vindt u verdere apparaat- 
en landspecifieke goedkeuringstekens of -nummers.

VOORBEREIDINGEN
 ▸ Batterij volledig opladen en plaatsen
 ▸ Alle eventueel aanwezige firmware-bestanden van de geheugen-

kaart verwijderen
• Het is aan te bevelen om alle opnamen van de geheugenkaart 

op te slaan en ze daarna in de camera te formatteren.
(Let op: gegevensverlies! Als u de geheugenkaart formatteert, 
gaan alle gegevens verloren.)

• Ook in het interne geheugen aanwezige bestanden moeten 
veiligheidshalve worden opgeslagen.

 ▸ Meest actuele firmware ophalen
 ▸ Op geheugenkaart opslaan

• Bewaar het firmware-bestand op het hoogste niveau van de 
geheugenkaart (niet in een submap).

 ▸ Geheugenkaart in de camera plaatsen
 ▸ Camera inschakelen
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CAMERA-FIRMWARE BIJWERKEN
 ▸ Voorbereidingen treffen
 ▸ In het hoofdmenu,  Camera Informations  kiezen
 ▸  Camera firmware version  kiezen
 ▸  Firmware update  kiezen

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

• De vraag  Do you want to save profiles on SD card?  verschijnt.
 ▸  Yes / No  kiezen

• Update start automatisch.
• Tijdens de procedure knippert de onderste status-LED.
• Na het voltooien en beëindigen verschijnt een bijbehorende 

melding en de camera start opnieuw.

Aanwijzing
• Na het opnieuw opstarten moet u de datum & tijd en de taal 

opnieuw instellen. De camera stelt u de bijbehorende vragen.
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PERSPECTIEFCORRECTIE
Bij deze hulpfunctie wordt een hulpkader weergegeven dat de te 
verwachten uitsnede van de foto na een perspectiefcorrectie van 
verticaal dalende lijnen toont. Door de perspectiefcorrectie wordt 
in het algemeen een rechtere verticale lijnevoering en een rech-
tere horizon bereikt, wat met name bij architectuuropnamen voor 
een natuurlijker beeldeffect zorgt.
De functie 'Perspectiefcorrectie' berekent het beeldfragment en 
de vereiste rectificering op basis van de reëele verdraaihoeken van 
de camera en het gebruikte objectief. Dat betekent dat voor de 
correctie de uitlijning van de camera tijdens de opname (bepaald 
door de camera-interne sensoren) bepalend is en niet de in het 
motief zichtbare lijnen. Daarmee onderscheidt de functie zich van 
automatische perspectiefcorrecties in de nabewerking, die meestal 
op basis van de beeldinhoud werken.
De werkwijze hangt af van het gebruikte opnameformaat (JPG of 
DNG). Bij opnamen in JPG-formaat vindt de correctie direct in 
de camera plaats en wordt de gecorrigeerde foto opgeslagen. Bij 
opnamen in DNG-formaat worden de betreffende gegevens naar 
de metagegevens van de originele foto geschreven. De correctie 
gebeurt dan automatisch in een programma zoals Adobe Photo-
shop Lightroom® of Adobe Photoshop®*.
Fabrieksinstelling:  Off 

 * Meer informatie daartoe vindt u op de pagina 8.

Aanwijzingen
• Bij grote verdraaihoeken zou de voor een volledige perspectief-

correctie vereiste rectificering te extreem zijn. Daarom wordt de 
functie bij te grote verdraaihoeken automatisch niet of slechts 
gedeeltelijk verricht. Dan is het beter opnamen in DNG-formaat 
te maken en de gewenste correctie in de nabewerking aan te 
brengen.

• Voor deze functie moet de brandpuntsafstand van het objectief 
bekend zijn. Bij gebruik van mf-objectieven met 6-bit-codering 
wordt deze automatisch bepaald. Bij gebruik van andere ob-
jectieven moet het objectieftype handmatig worden ingevoerd 
( Lens Detection ).

• Als de functie  Perspective Control  actief is, wordt om technische 
redenen geen histogram weergegeven.

• De functies  Digital Zoom  en  Perspective Control  kunnen niet 
gelijktijdig geactiveerd zijn. Als u één van beide functies kiest, 
wordt de andere automatisch gedeactiveerd.
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U kunt deze functie uitsluitend in de Live-Viewmodus gebruiken.
 ▸ Eventueel Live View activeren
 ▸ In het hoofdmenu,  Perspective Control  kiezen
 ▸   On  kiezen

GEACTIVEERDE PERSPECTIEFCORRECTIE

ERKENDE PERSPEKTIEVEN IN DE LIVE VIEW-MODUS

GECORRIGEERDE PERSPECTIEVEN IN DE WEERGAVEMODUS



NL

8

OPNAMEN IN JPG-FORMAAT
Bij opnamen in JPG-formaat vindt de correctie direct in de camera 
plaats en wordt uitsluitend de gecorrigeerde foto opgeslagen. 
Daarbij gaat buiten het kader liggende beeldinhoud verloren.

OPNAMEN IN DNG-FORMAAT
Bij opnamen in DNG-formaat wordt steeds het gehele beeld van 
de sensor onveranderd opgeslagen. De uit de perspectiefcorrectie 
verkregen gegevens worden weggeschreven in de metagegevens 
van de opname. De correctie gebeurt dan later met passende pro-
gramma zoals Adobe Photoshop Lightroom® of Adobe Photoshop®*. 
in de weergavemodus van de camera wordt een gecorrigeerde 
(voorbeeld-)versie van de opname (miniatuur) weergegeven. Dit 
geldt ook voor de automatische weergave na de opname.
Maar als u het bestand opent met Adobe Photoshop Lightroom® 
of Adobe Photoshop®, verschijnt meestal de originele opname. 
Toch kan bij sommige instellingen van het programma ook bij het 
openen ook de aan de hand van het hulpkader gecorrigeerde foto 
worden weergegeven.

PERSPECTIEFCORRECTIE IN ADOBE LIGHTROOM® 
EN ADOBE PHOTOSHOP®

Voor opnamen in DNG-formaat kan de perspectiefcorrectie in het 
kader van de nabewerking plaatsvinden, bijvoorbeeld in Adobe 
Photoshop Lightroom® of Adobe Photoshop®. Uitvoerige informatie 
over dit thema vindt u in de online-hulp van Adobe.

ADOBE LIGHTROOM®:
https://helpx.adobe.com/nl/lightroom-classic/help/gui-
ded-upright-perspective-correction.html

ADOBE PHOTOSHOP®:
https://helpx.adobe.com/nl/photoshop/using/perspective-warp.
html

CORRECTIE TOEPASSEN EN HULPLIJNEN WEERGEVEN
Om de standaard correctiewaarde van de camera te gebruiken en 
de hulplijnen te gebruiken, moet u onder 'Geometrie' > 'Upright' 
de functie 'Met hulplijnen' kiezen.
Indien als RAW-standaardinstelling 'Camera-instellingen' is gekozen, 
wordt de correctie bij het openen automatisch toegepast.
In iedere situatie kunt u de correctie onder 'Upright' deactiveren.

https://helpx.adobe.com/nl/photoshop/kb/acr-raw-defaults.html
 ▸ Als RAW-standaardinstelling 'Camera-instellingen' kiezen
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METHODE BELICHTINGSMETING 'HIGHLIGHT- 
WEIGHTED' (lichte gebieden benadrukt)

BELICHTINGSMEETMETHODEN
U kunt de volgende belichtingsmeetmethoden kiezen.
Fabrieksinstelling:  Multi-Field 

Spot

Center-Weighted

Highlight-Weighted

Multi-Field

SPOT
Slechts een klein, door een cirkel in het midden van het monitor-
beeld weergegeven bereik, wordt geregistreerd en geëvalueerd. 
Het meetveld kan worden verplaatst.

CENTER-WEIGHTED
Deze methode houdt rekening met het hele beeldveld. De in het 
midden geregistreerde onderwerpen bepalen veel sterker dan de 
randgebieden de berekening van de belichtingswaarde.

HIGHLIGHT-WEIGHTED
Deze methode houdt rekening met het hele beeldveld. De belich-
tingswaarde wordt echter afgestemd op de bovengemiddeld lichte 
onderwerpdelen. Daarmee helpt deze waarde een overbelich-
ting van de lichtere onderwerpdelen te vermijden, zonder direct 
de afstand te hoeven bepalen. Deze meetmethode is bijzonder 
geschikt bij onderwerpen die duidelijk sterker worden belicht dan 
de rest van het beeld (bijvoorbeeld mensen in het licht van een 
schijnwerper) of bovengemiddeld sterk reflecteren (bijvoorbeeld 
witte kleding).

Multi-field Highlight-Weighted
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MULTI-FIELD
Deze meetmethode baseert op de registratie van meerdere 
meetwaarden. Ze worden in een algoritme berekend die aan de 
situatie is aangepast, wat resulteert in een belichtingswaarde die 
is afgestemd op de passende weergave van het veronderstelde 
hoofdonderwerp.

 ▸ In het hoofdmenu,  Exposure Metering  kiezen
 ▸ Gewenste meetmethode kiezen

( Spot ,  Center-weighted ,  Highlight-weighted ,  Multi-field )
• De ingestelde meetmethode wordt in de Live View-modus in 

de kopbalk van het monitorbeeld weergegeven, bij gebruik 
van de zoeker in het statusscherm.

Bij de spot-meting kunt u het meetveld verplaatsen:
 ▸ Op de monitor de gewenste plaats aantikken

of
 ▸ Keuzetoets in gewenste richting drukken

Onafhankelijk van het feit of de Live View momenteel actief is of 
niet, kunt u alle belichtingsmeetmethoden gebruiken. De belichtings-
meting vindt in ieder geval plaats via de opnamesensor. De voor het 
inschatten van de juiste belichting gebruikte weergaven verschillen 
echter tussen meetzoeker en Live View.
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GEGEVENSBEHEER

OPSLAGMOGELIJKHEDEN
I

De Leica M11 heeft een 64 GB groot intern geheugen. In combinatie 
met een geplaatste geheugenkaart hebt u dan verschillende opslag-
mogelijkheden voor de gegevens.
Fabrieksinstelling:  DNG+JPG first on SD 

 ▸ In het hoofdmenu,  Storage Options  kiezen
 ▸ Gewenste instelling kiezen

Op het statusscherm duidt een pictogram de gekozen instelling 
aan.

Weergave Opslagmogelijkheid
 DNG+JPG first on SD 
Bestanden worden eerst op de geplaatste geheugen-
kaart opgeslagen, tot deze vol is. Daarna worden de 
bestanden in het interne geheugen opgeslagen.
 DNG+JPG first on IN 
Bestanden worden eerst in het interne geheugen op-
geslagen, tot dit vol is. Daarna worden de bestanden 
op de geplaatste geheugenkaart opgeslagen.
 DNG on SD /JPG on IN 
De opnamen worden per formaat afzonderlijk opgesla-
gen. JPG-bestanden worden in het interne geheugen 
opgeslagen, DNG-bestanden op de geheugenkaart.
 DNG on IN /JPG on SD 
De opnamen worden per formaat afzonderlijk 
opgeslagen. DNG-bestanden worden in het interne 
geheugen opgeslagen, JPG-bestanden op de geheu-
genkaart.
 DNG+JPG on IN=SD 
Alle bestanden worden op beide opslaglocaties 
opgeslagen. Daardoor is er altijd een volledige veilig-
heidskopie van alle opnamen aanwezig.
 DNG+JPG only on SD 
Alle bestanden worden op de geplaatste geheugenkaart 
opgeslagen. Het interne geheugen blijft ongebruikt.
Geen opslagmogelijkheid.
Deze weergave verschijnt als geen SD-kaart is ge-
plaatst. Bestanden worden in het interne geheugen 
opgeslagen (onafhankelijk van de gekozen instelling).
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