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FIRMWARE

Cameramodel Firmware-versie
Leica Q2    3.1

Leica Q2 Monochrom   1.1

 _NIEUW: pixel-mapping

 _UITGEBREID: uitgebreide instelmogelijkheden voor Touch-AF in de EVF-modus
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FIRMWARE-UPDATES
Leica werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling en 
optimalisering 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
• De actuele firmwareversies worden weergegeven.

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
 ▸ FirmwareFirmware kiezen
 ▸ Start UpdateStart Update kiezen

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

• De vraag Save profiles on SD Card?Save profiles on SD Card? verschijnt.
 ▸ YesYes/NoNo kiezen

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

melding met de opdracht opnieuw op te starten.
 ▸ Schakel de camera uit en weer in

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

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

waarschuwing Insufficient battery.Insufficient battery. Update not possibleUpdate not possible. Laad in dit 
geval eerst de batterij op en herhaal de hierboven beschreven 
actie.

• Na het opnieuw opstarten moet u de datum & tijd en de taal 
opnieuw instellen. De camera stelt u de bijbehorende vragen.

• In het submenu Camera InformationCamera Information vindt u verdere apparaat- en 
landspecifieke goedkeuringstekens of -nummers.
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PIXEL-MAPPING
Met de tijd ontstaan op de beeldsensor van digitale camera's 
defecte pixels. De camera compenseert de defecte beeldpunten 
automatisch op basis van informatie uit de omliggende pixels. 
Daartoe moeten de defecte pixels in een als pixel-mapping 
bekende procedure worden geïdentificeerd en geregistreerd. Dit 
vindt elke twee weken automatisch plaats. Desgewenst kunt u de 
functie ook handmatig oproepen.
 ▸ In het hoofdmenu, Pixel MappingPixel Mapping kiezen
 ▸ YesYes kiezen

• Pixel-mapping wordt verricht. Dit kan een tijdje duren.
• De melding Please Restart the CameraPlease Restart the Camera verschijnt.

 ▸ Schakel de camera uit en weer in

UITGEBREIDE INSTELMOGELIJKHEDEN 
VOOR TOUCH-AF IN DE EVF-MODUS
In de EVF-modus is het oproepen van de AF-snelinstelling 
uitsluitend onafhankelijk van de functie Touch-AF mogelijk.

TOUCH-AF
Met touch-AF kunt u het AF-meetveld direct plaatsen.
 ▸ In het hoofdmenu, FocusingFocusing kiezen
 ▸ Touch AFTouch AF kiezen
 ▸ Touch AFTouch AF kiezen

Om het AF-meetveld te plaatsen

 ▸ De monitor op de gewenste plaats kort aanraken

1/80002.8F 12500ISO EV 

-3 2 1 0 21 3+ 823412MP

Om het meetveld weer in het midden van de monitor te zetten

 ▸ De monitor dubbel aanraken

Aanwijzingen
• Deze functie is beschikbaar met de AF-meetmethoden, 

spot-metingen, veld-metingen en met Volgen.
• Ook bij instelling op OffOff kunt u de positie van het AF-meetveld 

altijd terugstellen door middel van tweemaal aanraken.
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TOUCH AF + RELEASE
Met Touch AF + ReleaseTouch AF + Release kunt u het AF-meetveld direct plaatsen en 
tegelijk een opname maken.
 ▸ In het hoofdmenu, FocusingFocusing kiezen
 ▸ Touch AFTouch AF kiezen
 ▸ Touch AF + ReleaseTouch AF + Release kiezen
 ▸ De monitor op de gewenste plaats kort aanraken

TOUCH-AF IN DE EVF-MODUS
Bij EVF-gebruik is Touch-AF standaard gedeactiveerd, om 
abusievelijk verschuiven van het meetveld te vermijden. Maar u 
kunt de AF-snelinstelling ook opnieuw oproepen. Als dat niet is 
gewenst (bijvoorbeeld bij het scherpstellen met het linker oog), 
kunt u ook deze functie deactiveren.
Fabrieksinstelling: OffOff

 ▸ In het hoofdmenu, FocusingFocusing kiezen
 ▸ Touch AF in EVFTouch AF in EVF kiezen
 ▸ Gewenste instelling kiezen

(OnOn, AF Quick Setting onlyAF Quick Setting only, OffOff)

 – OnOn

 – Het AF-meetveld plaatsen (kort aanraken)
 – De AF-snelinstelling oproepen (lang aanraken)

 – AF Quick Setting onlyAF Quick Setting only

 – De AF-snelinstelling oproepen (lang aanraken)
 – OffOff

Aanwijzing
• In dit geval kunt u handig de positie van het AF-meetveld 

veranderen door te vegen.

AF-SNELINSTELLING
De AF-snelinstelling maakt een snelle verandering van de 
meetveldgrootte bij veldmeting mogelijk. Het zoekerbeeld blijft 
tijdens de instelling meestal zichtbaar.

AF-SNELINSTELLING OPROEPEN

 ▸ Monitor lang aanraken
• Alle hulpweergaven verdwijnen.
• Als de meetmethode FieldField is ingesteld, verschijnen aan twee 

hoeken van het meetveld rode driehoeken.

GROOTTE VAN HET AF-MEETVELD VERANDEREN
(uitsluitend FieldField)
 ▸ Duimwieltje draaien

of
 ▸ Samentrekken / spreiden

• U kunt de grootte van het AF-meetveld in drie stappen 
instellen.


