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Aktualizace firmwaru
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FIRMWARE

Model fotoaparátu Verze firmwaru
Leica Q2    3.1

Leica Q2 Monochrom   1.1

 _NOVINKA: Pixel-Mapping

 _ROZŠÍŘENÍ: Rozšířené možnosti nastavení pro Touch-AF v režimu EVF
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AKTUALIZACE FIRMWARU
Společnost Leica neustále pracuje na dalším vývoji a optimalizaci 
vašeho fotoaparátu. Jelikož jsou některé funkce fotoaparátu zcela 
ovládané softwarem, lze tuto úpravu a rozšíření funkčního rozsahu 
na Vašem fotoaparátu nainstalovat dodatečně. Z tohoto důvodu 
nabízí Leica v nepravidelných intervalech aktualizace firmwaru, 
které lze stáhnout z našich webových stránek.
Po registraci fotoaparátu Vás bude Leica informovat o všech 
nových aktualizacích.

Jak zjistit, která verze firmwaru je nainstalovaná

▸ V hlavní nabídce zvolte Camera InformationCamera Information

• Zobrazí se aktuální verze firmwaru.

Další informace o registraci, aktualizacích firmwaru resp. jejich 
stažení na Váš fotoaparát, stejně jako veškeré změny a dodatky k 
pokynům v tomto návodu, najdete v „zákaznické sekci“ našich 
webových stránek na: club.leica-camera.com

AKTUALIZACE FIRMWARU FOTOAPARÁTU
▸ Stáhněte si nejnovější firmware
▸ Uložte na paměťovou kartu
▸ Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu
▸ Zapněte fotoaparát
▸ V hlavní nabídce zvolte Camera InformationCamera Information

▸ Zvolte FirmwareFirmware

▸ Zvolte Start UpdateStart Update

• Objeví se výzva s informacemi o aktualizaci.
▸ Prověřte informace o verzi aktualizace
▸ Zvolte YesYes

• Objeví se výzva Save profiles on SD Card?Save profiles on SD Card?.
▸ Zvolte YesYes/NoNo

• Aktualizace se spustí automaticky.
• Po úspěšném ukončení se objeví odpovídající hlášení s

požadavkem k novému spuštění.
▸ Kameru vypněte a opět zapněte

Upozornění
• Před ukončením aktualizace se fotoaparát nesmí v žádném

případě vypnout.
• Není-li dostatečně nabitá baterie, objeví se varování

Insufficient batteryInsufficient battery Update not possibleUpdate not possible. V takovém případě nejprve
nabijte baterii a poté zopakujte výše popsaný proces.

• Po novém spuštění musí být znovu nastaven jak datum & čas,
ale také jazyk. Zobrazí se odpovídající výzvy.

• V podnabídce Camera InformationCamera Information naleznete další registrační
značky resp. registrační čísla přístrojů specifické pro danou
zemi.
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PIXEL-MAPPING
Časem se na snímači obrazu digitální kamery vyskytnou závadné 
pixely. Kamera kompenzuje automaticky chybné obrazové body 
výpočtem informací zachycených okolními pixely. Za tímto účelem 
musí být vadné pixely detekovány a registrovány v procesu 
známém jako Pixel-Mapping. Toto se provádí automaticky každé 2 
týdny. V případě potřeby lze funkci také vyvolat manuálně.
 ▸ V hlavní nabídce zvolte Pixel MappingPixel Mapping

 ▸ Zvolte YesYes

• Mapování pixelů bude provedeno. Může to chvíli trvat.
• Zobrazí se upozornění Please Restart the CameraPlease Restart the Camera.

 ▸ Kameru vypněte a opět zapněte

ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI NASTAVENÍ PRO 
TOUCH-AF V REŽIMU EVF
V režimu EVF je vyvolání rychlého nastavení AF možné jen 
nezávisle na funkčnosti Touch-AF.

TOUCH-AF
Pomocí Touch-AF lze měřicí pole AF přímo umístit.
 ▸ V hlavní nabídce zvolte FocusingFocusing

 ▸ Zvolte Touch AFTouch AF

 ▸ Zvolte Touch AFTouch AF

Pro umístění měřícího pole AF

 ▸ Dotkněte se krátce displeje na libovolném místě

1/80002.8F 12500ISO EV 

-3 2 1 0 21 3+ 823412MP

Pro posunutí měřicího pole zpět do středu displeje

 ▸ Dotkněte se dvakrát monitoru

Upozornění
• Tato funkce je k dispozici s měřicími metodami AF bodové 

měření a políčkové měření.
• Také při nastavení na OffOff lze polohu měřicího pole AF vždy 

resetovat dvojitým dotykem.
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TOUCH AF + STISKNUTÍ SPOUŠTĚ
Pomocí Touch-AF + ReleaseTouch-AF + Release lze přímo umístit měřicí pole AF a ihned 
pořídit snímek stisknutím spouště.
▸ V hlavní nabídce zvolte FocusingFocusing

▸ Zvolte Touch AFTouch AF

▸ Zvolte Touch AF + ReleaseTouch AF + Release

▸ Dotkněte se krátce displeje na libovolném místě

TOUCH-AF V REŽIMU EVF
Při použití EVF je Touch-AF standardně deaktivován, aby se 
zabránilo nechtěnému posunutí měřicího pole AF. Rychlé 
nastavení AF lze však dále vyvolat. Pokud si to nepřejete (např. při 
zaostřování levým okem), lze i tuto funkci deaktivovat.
Tovární nastavení fotoaparátu: OffOff

▸ V hlavní nabídce zvolte FocusingFocusing

▸ Zvolte Touch AF in EVFTouch AF in EVF

▸ Zvolte požadované nastavení
(OnOn, AF Quick Setting onlyAF Quick Setting only, OffOff)

– OnOn

– Umístění měřicího pole AF (krátký dotyk)
– Vyvolání rychlého nastavení AF (dlouhý dotyk)

– AF Quick Setting onlyAF Quick Setting only

– Vyvolání rychlého nastavení AF (dlouhý dotyk)
– OffOff

Upozornění
• V tomto případě se nabízí změnit polohu měřicího pole AF

setřením.

RYCHLÉ NASTAVENÍ AF
Rychlé nastavení AF umožňuje rychlou změnu velikosti měřeného 
pole při políčkovém měření. Obraz hledáčku zůstane během 
nastavení průběžně viditelný.

VYVOLÁNÍ RYCHLÉHO NASTAVENÍ AF

▸ Dotkněte se dlouze displeje
• Všechna pomocná zobrazení se skryjí.
• Pokud je jako metoda měření nastavena FieldField, zobrazí se ve

dvou rozích měřicího pole červené trojúhelníky.

ZMĚNA VELIKOSTI MĚŘICÍHO POLE AF
(jen FieldField)
▸ Otáčejte palcovým otočným voličem
nebo
▸ Přitáhněte prsty k sobě/roztáhněte prsty od sebe

• Velikost měřicího pole AF je nastavitelná ve 3 stupních.


