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FIRMWARE 3.0

 _NOVO: botão da roda de polegar também disponível em funcionamento MF para acesso direto

 _NOVO: o tamanho do campo AF pode ser alterado

 _AVANÇADO: Definições de visualização Definições de visualização  e Resolução JPG Resolução JPG  selecionável para o menu de favoritos

 _AVANÇADO: opções de configuração especial para Auto ISO Auto ISO  no modo flash

 _MELHORADO: nova sequência dos perfis do utilizador

 _MELHORADO: melhor qualidade de imagem e reprodução de cor para fotografias JPG
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ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE
Leica está constantemente a trabalhar no desenvolvimento e 
optimização da sua câmara. Uma vez que muitas das funções da 
câmara são puramente controladas por software, melhorias e 
extensões da gama de funções podem ser instaladas na sua 
câmara numa data posterior. Para este fim, Leica oferece as 
chamadas atualizações de firmware a intervalos irregulares, que 
estão disponíveis para download na nossa página inicial.
Depois de ter registado a sua câmara, Leica informá-lo-á sobre 
todas as novas atualizações.

Para determinar que versão de firmware está instalada

 ▸ Selecionar no menu principal Camera InformationCamera Information

• As versões de firmware atuais são exibidas.

Mais informações sobre o registo, atualizações de firmware ou os 
seus downloads para a sua câmara, bem como quaisquer 
alterações e adições às explicações deste manual, podem ser 
encontradas na "Área do Cliente" em
club.leica-camera.com
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ATUALIZAR O FIRMWARE DA CÂMARA
 ▸ Descarregar o firmware mais recente
 ▸ Guardar no cartão de memória
 ▸ Colocar o cartão de memória na câmara
 ▸ Ligar a câmara
 ▸ Selecionar no menu principal Camera InformationCamera Information

 ▸ Selecionar FirmwareFirmware

 ▸ Selecionar Start UpdateStart Update

• Aparece uma consulta com informações sobre a atualização.

 ▸ Verificar informação sobre versões
 ▸ Selecionar YesYes

• A consulta Save profiles on SD Card?Save profiles on SD Card? aparece.
 ▸ Selecionar YesYes/NoNo

• A atualização começa automaticamente.
• Após a conclusão com êxito, aparece uma mensagem 

correspondente com o pedido de reinício.
 ▸ Desligar e voltar a ligar a câmara

Notas
• Nunca desligue a câmara antes de a atualização estar completa.
• Se a bateria não estiver suficientemente carregada, aparecerá a 

mensagem de aviso Insufficient batteryInsufficient battery. Update not possibleUpdate not possible. Neste 
caso, carregar primeiro a bateria e repetir o procedimento acima 
descrito.

• Após o reinício, a Date & Time bem como o idioma devem ser 
novamente definidas. As consultas correspondentes aparecem.
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BOTÃO DA RODA DE POLEGAR EM  
FUNCIONAMENTO MF
Para um funcionamento particularmente rápido usando acesso 
direto no modo de gravação, pode atribuir funções de menu 
selecionadas individualmente ao botão da roda de polegar. Isto 
agora também é possível no funcionamento MF. 
Uma lista dos comandos disponíveis do menu e outros detalhes 
pode ser encontrada detalhadamente no manual.

CRIAÇÃO DA LISTA INDIVIDUAL
 ▸ Selecionar no menu principal Customize ControlCustomize Control

 ▸ Selecionar FN ButtonFN Button/Right Wheel ButtonRight Wheel Button

 ▸ Selecionar OnOn ou OffOff para cada item de menu
• Um máximo de 8 itens de menu podem ser ativados para a 

lista.

ALTERAR A ATRIBUIÇÃO
 ▸ Pressionar o botão FN/botão da roda de polegar por um longo 

tempo
• A lista de acesso direto auto-criada aparece no monitor.
• Esta lista pode ser alterada a qualquer momento usando o 

item de menu Customize ControlCustomize Control.
 ▸ Selecionar o item de menu desejado com o botão central
• Não é necessária confirmação. A mudança é efetiva 

imediatamente.

CHAMAR A FUNÇÃO DE MENU ATRIBUÍDA
 ▸ Pressionar o botão FN/botão da roda de polegar por pouco tempo

• A função atribuída é chamada ou aparece um submenu no 
monitor.

ALTERAR O TAMANHO DO CAMPO DE 
MEDIÇÃO AF
A configuração do ajuste rápido AF permite que o tamanho do 
ponto seja alterado rapidamente durante a medição em campo. 
Isto também é possível se a função Touch AFTouch AF não estiver ativada.
 ▸ Tocar muito tempo o monitor
• Todas as ajudas auxiliares estão escondidas.
• Se o método de medição for definido como Field triângulos 

vermelhos aparecerão nos dois cantos do campo de medição.

 ▸ Girar roda de polegar
ou
 ▸ Contrair/expandir
• O tamanho do campo de medição AF é ajustável em 3 níveis.
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MAIS ITENS DE MENU PARA O MENU DE 
FAVORITOS
Pode atribuir individualmente os seus itens de menu mais 
frequentemente utilizados (até 15 itens de menu) e chamá-los 
particularmente rápido e facilmente. Os itens de menu 
Display SettingsDisplay Settings e JPG ResolutionJPG Resolution estão agora também disponíveis.

GERIR O MENU DE FAVORITOS
 ▸ Selecionar no menu principal Customize ControlCustomize Control

 ▸ Selecionar Edit FavoritesEdit Favorites

 ▸ Selecionar o item de menu desejado
 ▸ Selecionar OnOn/OffOff

• Aparece uma mensagem de aviso se o menu de favoritos já 
contiver o número máximo de 15 itens de menu.

AUTO ISO EM MODO FLASH
Para fotografias com flash, estão agora disponíveis definições 
separadas para Auto ISOAuto ISO.

LIMITAR O VALOR ISO (FLASH)
Todos os valores da ISO 400 estão disponíveis.
Configuração de fábrica: 64006400

 ▸ Selecionar no menu principal Auto ISO SettingsAuto ISO Settings

 ▸ Selecionar Maximum ISO with FlashMaximum ISO with Flash

 ▸ Selecionar o valor desejado

LIMITAR A VELOCIDADE DO OBTURADOR (FLASH)
Configuração de fábrica: 1/(2f)1/(2f)

 ▸ Selecionar no menu principal Auto ISO SettingsAuto ISO Settings

 ▸ Selecionar Shutter Speed Limit with FlashShutter Speed Limit with Flash

 ▸ Selecionar o valor desejado
(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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NOVA SEQUÊNCIA DOS PERFIS DO  
UTILIZADOR
Os perfis dõ utilizador que criou aparecem agora no topo da lista 
de perfis do utilizador. O Default ProfileDefault Profile encontra-se no fim da lista.

MELHOR QUALIDADE DE IMAGEM E  
REPRODUÇÃO DE COR PARA FOTOGRAFIAS 
JPG
Utilizando as mesmas JPG SettingsJPG Settings de antes, consegue-se agora 
uma qualidade de imagem e reprodução de cor significativamente 
melhorada. 


