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VOORWOORD
Geachte klant,
wij wensen u veel plezier en succes bij het fotograferen met uw 
nieuwe Leica directklaar camera. 
Met haar volautomatische programmaregeling ondersteunt de 
Leica directklaar camera onbekommerd fotograferen. Bovendien 
kunt u met behulp van motiefprogramma's en handmatige 
instellingen altijd verschillende motieven en situaties aanpassen.

Belangrijke aanwijzingen:
•  Om het volledige prestatievermogen van uw Leica directklaar 

camera goed te kunnen benutten, raden wij u aan deze 
handleiding door te lezen.

•  Voorafgaand aan de inbedrijfstelling van de camera moet u 
beslist ook de aanwijzingen in deze handleiding en de 'Veilig-
heids- en toelatings-voorschriften en –informatie' op het 
betreffende bijlegvel van de cameraverpakking lezen. Voor een 
veilig gebruik van de camera moet u deze voorschriften steeds 
in acht nemen respectievelijk naleven!

LEVERINGSOMVANG
Voordat u uw Leica directklaar camera in gebruik neemt, 
controleert u de meegeleverde accessoires op volledigheid.
a. Batterij Leica BP-DC17
b. Batterij-oplader BC-DC17 met vervangbare stekkers
c. Draagriem
d. Beknopte handleiding
e. Bijlegvel 'Veiligheids- en toelatings-voorschriften en –informa-

tie'
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BENAMING VAN DE ONDERDELEN
Oplader
1 Batterijvak
 a Contacten
2 Laadlampje
3 Bus voor wisselstekker / netsnoer
4 Wisselstekker
 a Ladercontacten
 b Netcontacten

Camera voorzijde
5 Draagriembeugel
6 Selfie-spiegel
7 Zelfontspanner-LED
8 Kijkvenster van de zoeker
9 Flits-lens
10 Belichtings-meetcel
11 Flitsbelichtings-meetcel
12 Instelring voor afstandsbereiken
13 Objectief

Camera achterzijde
14 Deksel batterijvak
 a Ontgrendellip
15 Weergaveveld
 a Teller
 b Afstandsbereik 
 

15 Weergaveveld (vervolg)
 c   Motiefprogramma´s / speciale functies: 

 = selfie /  = feest /  = sport /  = macro /  
 = dubbele belichting /  = lange-tijdopname /  

 d   Helderheidsniveau: 
 = iets lichter /  = iets donkerder /

 e  Zelfontspanner: 
 = 2 s-wachttijd /  10 s-wachttijd

 f   flitsmodus: 
 = automatische flitsregeling (standaard instelling) /   

 = altijd flitsen /  = met voorflitsen (tegen rode-ogen- 
effect) /  = uit

 g Batterijcapaciteit
16 Knop voor helderheidsinstelling
17 Zelfontspanner-knop
18 Knop voor flitsmodi
19 Knop voor motiefprogramma's
20 Achterdeksel
 a Ontgrendelingsschuif
21 Hoofdschakelaar
22 Zoekeroculair

Camera bovenzijde
23 Ontspanner

Camera onderzijde
24 Statiefschroefdraad 1⁄4"

Camera links
25 Uitwerp-gleuf
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DRAAGRIEM BEVESTIGEN

1 2 3 4
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BATTERIJ LADEN
OPLADER VOORBEREIDEN

OPLADEN

STATUSINDICATIES

Laadlampje Batterijstatus Aanwijzingen
Uit
Brandt oranje Batterij wordt geladen
Brandt groen Batterij is geladen Batterij uit lader 

nemen
Knippert oranje Batterij defect Batterij uit lader 

nemen, lader van het 
lichtnet nemen 

Aanwijzing:
Neem de 'Aanwijzingen voor het verhelpen van storingen' in acht 
(op het betreffende bijlegvel in de cameraverpakking).
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BATTERIJ PLAATSEN
Aanwijzing:
De te plaatsen batterij moet volledig zijn geladen.

DE BATTERIJCAPACITEIT CONTROLEREN
 Batterij is volledig geladen
 Batterij is gedeeltelijk ontladen
 Batterij is grotendeels ontladen; laden aanbevolen
 Batterij is ontladen; laden is vereist

CAMERA INSCHAKELEN
Het objectief gaat naar de werkstand. Als bevesti-
ging verschijnt (eerst knipperend)  in het weergave-
veld. Als de flitsgereedheid is bereikt, verschijnt  
permanent.

Aanwijzingen:
•  De objectief-afdekking moet kunnen openen; dat wil zeggen: let 

op dat u hem niet met een vinger vasthoudt.
•  Schakel de camera steeds uit als u haar niet gebruikt, om de 

batterijcapaciteit niet onnodig te verminderen.
•  De camera schakelt steeds automatisch uit, als zij 5 minuten 

niet wordt gebruikt; dat wil zeggen: als ondertussen geen 
bediening plaatsvindt.
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FILMPACK PLAATSEN / ERUIT NEMEN
Plaatsen

De teller toont het resterende aantal opnamen, in het begin dus 10. 
Bij 0 kunt u het lege filmpack eruit nemen.

Eruit nemen
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Aanwijzingen:
•  Voor het plaatsen van een filmpack moet een geladen batterij in 

de camera aanwezig zijn.
•  Als geen filmpack is geplaatst, verschijnt 0 in de teller. 
•  Gebruik uitsluitend de volgende filmpack-typen:

 – LEICA INSTANT COLOR FILM
 – LEICA INSTANT MONOCHROM FILM

•  Neem het Filmpack altijd pas onmiddellijk vóór het plaatsen uit 
zijn dichtgelaste verpakking.

•  Een ongebruikt Filmpack bevat 10 foto's en een zwart dekblad. 
Deze wordt na het sluiten van de achterwand automatisch 
uitgeworpen.

•  Wacht tot de automatische uitworp is voltooid, voordat u het 
dekblad of de foto uit de camera neemt.

•  Let niet alleen op de onderstaande aanwijzingen voor de 
omgang met de foto´s van deze camera, maar ook op de 
desbetreffende voorzorgsmaatregelen in 'Veiligheids- en 
toelatings-voorschriften en –informatie' (op het desbetreffende 
bijlegvel in de cameraverpakking), en op de desbetreffende 
aanwijzingen in de documentatie in de filmpack-verpakking. 
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AFSTANDSINSTELLING
In de fabrieksinstelling is de camera ingesteld op opnamen van 
motieven in afstanden van 0,6 tot 3 meter. Dit komt overeen met 
het afstandsbereik dat wordt gebruikt bij 'selfies', formaatvullende 
portretfoto´s en opnamen van kleinere groepen.
Bovendien beschikt u over een tweede afstandsbereik van 3 meter 
tot oneindig, dat u bijvoorbeeld moet gebruiken landschapsopna-
men ('liggende' foto's).

 Dichtbijbereik (0,6 - 3 m)
Bijvoorbeeld voor 'selfies', 
formaatvullende portretfoto´s en 
opnamen van kleinere groepen

 Verafbereik (3 m - ∞)
Bijvoorbeeld voor liggende foto´s

De instelring is geveerd; dat wil zeggen: hij keert altijd terug naar 
zijn uitgangspositie.

Aanwijzing:
Bij het inschakelen van de camera zijn altijd de fabrieksinstellingen 
aanwezig; dat wil zeggen: het dichtbijbereik is ingeschakeld, ook 
als u vóór het uitschakelen van de camera het verafbereik had 
ingesteld.
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FOTOGRAFEREN

1 2 3

1.  Bepaal uw beeldfragment door door het zoekeroculair te 
kijken. 

2.  Houd de camera rustig en druk op de ontspanner.

De foto wordt uitgeworpen, de teller telt af. Na de laatste opname 
verschijnt 0. 

3.  Nadat de foto geheel is uitgeworpen (het bijbehorende geluid 
is voorbij), kunt u hem er geheel uitpakken. Houd de foto de 
eerstvolgende 5 minuten uitsluitend aan de randen vast.

De foto ontwikkelt zich zonder speciale behandeling geheel 
zelfstandig. Bij kamertemperatuur (25 °C) is na circa 90 seconden 
de definitieve kwaliteit bereikt, na circa 5 minuten is hij volledig 
ontwikkeld.

Aanwijzingen:
•  Voor portretopnamen moet u de camera zodanig houden dat de 

flitslens zich aan de bovenkant bevindt.
•  Let op: de belichtings-meetcellen, het objectief, het zoeker-kijk-

venster en de uitwerpgleuf mogen niet zijn afgedekt (bijvoor-
beeld door de draagriem of uw vinger).

•  Zolang  knippert (dat wil zeggen: zolang flits-gereedheid nog 
niet is bereikt), blijft de ontspanner geblokkeerd.

•  De eerste 5 minuten moet u de foto afschermen voor direct 
zonlicht, en geen druk op het fotovlak uitoefenen.
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BEELDHELDERHEID AANPASSEN
Voor het geval dat met de fabrieksinstelling een foto te licht of te 
donker is, beschikt u over twee correctieniveaus:

 Voor iets lichtere  
       afbeeldingen

 Voor iets donkerder  
       afbeeldingen

Aanwijzingen:
•  Een correctie-instelling is altijd slechts effectief voor één 

opname; dat wil zeggen: hij moet voor iedere opname opnieuw 
worden ingesteld.

•  Bij het inschakelen van de camera is geen correctie ingesteld (= 
geen weergave), ook als u er vóór het uitschakelen van de 
camera wel eentje had ingesteld.
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FLITSMODUS
In de fabriekinstelling wordt de flitsmodus wordt in afhankelijkheid 
van het omgevingslicht automatisch geregeld. U beschikt over drie 
andere modi:

 Fabrieksinstelling
Flitsmodus wordt in afhankelijkheid 
van het omgevingslicht automatisch 
geregeld.

 Flitsen bij iedere opname
Bijvoorbeeld, om het hoofdmotief 
extra te belichten, als het duidelijk 
donkerder is dan de rest van het 
beeldveld.

 Voorflitsen
Bijvoorbeeld, om het rode-ogen-effect 
te verminderen. Direct vóór een 
opname met flits, drie zwakkere 
voorflitsen. 

Aanwijzing:
Houd de camera rustig, tot de 
opname plaatsvindt.

 Flits uit
Bijvoorbeeld, als flitsen in een 
museum verboden is, of om de 
lichtsfeer in een donkere omgeving 
natuurgetrouwer weer te geven.

Aanwijzing:
Houd de camera gedurende de 
opname rustig. 
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ZELFONTSPANNER
U kunt zelfontspanner-opnamen naar keuze met 2 seconden 
wachttijd maken, bijvoorbeeld om vervaging door het indrukken van 
de ontspanner te vermijden, of met 10 seconden wachttijd, 
bijvoorbeeld om zelf ook op de foto te kunnen.

Fabrieksinstelling

-wachttijd:
Bijvoorbeeld: om zelf ook op de foto 
te kunnen. 
Ontspanner indrukken  zelfont-
spanner-LED brandt circa 7 s, en 
knippert vervolgens circa 3 s 
 opname

-wachttijd:
Bijvoorbeeld, om vervaging door het 
indrukken van de ontspanner te 
vermijden. 
Ontspanner indrukken  zelfont-
spanner-LED knippert circa 2 s 
 opname

Aanwijzingen:
• Na de procedure wordt de functie uitgeschakeld (= geen 

weergave).
• Bij het inschakelen van de camera is de functie uitgeschakeld, 

ook als hij vóór het uitschakelen van de camera was ingesteld.
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MOTIEFPROGRAMMA´S EN SPECIALE FUNCTIES

Fabrieksinstelling (0.6 - 3m)

 Selfie (0,3 - 0,6 m)

 Feest (0,6 - 3 m)

 Sport (0,6 - 3 m)

 Macro (0,3 - 0,6 m)

 Dubbele belichting (0,6 - 3 m)

 Lange-tijdopname (3 m - ∞)

Fabrieksinstelling (geen indicatie)
Afhankelijk van het omgevingslicht worden belichting en flitsge-
bruik passend bij vele gangbare motieven en situaties automatisch 
geregeld.
Voor enkele veel voorkomende motieftypen en -situaties, 
respectievelijk om bepaalde effecten te realiseren, kunt u kiezen 
uit zes speciaal daarop afgestemde programma's:

 Macro
De macromodus maakt een grotere afbeelding van uw motieven 
dan in de normale modus mogelijk. Dit wordt bereikt met kortere 
afstanden tot het motief. Terwijl in de gangbare modus de 
dichtbij-instelgrens bij 60 cm ligt, beschikt u in de macromodus 
over een bereik tussen 30 en 60 cm. Bij 30 cm afstand is de 
afbeelding twee keer zo groot als bij 60 cm. 

Aanwijzing:
Houd de camera gedurende de opname rustig. 

 Selfie 
Voor spontane opnamen van personen op afstanden tussen 
'armlengte' (minimaal 30 cm) en 60 cm. Bepaal het gewenste 
beeldfragment met behulp van de selfie-spiegel boven het 
objectief. 
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 Feest
Bijvoorbeeld, om het rode-ogen-effect te verminderen.

 Sport
Bijvoorbeeld om ook bewegende motieven scherp af te beelden.

 Lange-tijdopname
Bijvoorbeeld voor opname van vuurwerk, waarbij vele gekleurde 
staarten, explosies, enzovoort, moeten worden afgebeeld.

Aanwijzing:
De camera moet heel rustig worden gehouden, bij voorkeur op een 
statief.

 Dubbele belichting
Om bijvoorbeeld een persoon 2x in een beeld te laten verschijnen. 
Aanwijzing:
Houd de camera rustig, tot de tweede opname is gerealiseerd.
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APPENDIX
WAT DOEN, ALS ...

 – Probleem  – Mogelijke oorzaak  – Oplossing

 – De camera kan niet 
worden ingeschakeld.

 – De batterij is leeg.  – Laad de batterij op of plaats een volledig opgeladen vervangende 
batterij.

 – De batterij is niet correct geplaatst.  – Plaats de batterij in de juiste stand.

 – Het batterijvakdeksel is niet goed 
gesloten.

 – Sluit het deksel: druk hem aan, tot hij vastklikt.

 – De batterij is snel 
leeg.

 – De batterij is koud.  – Warm de batterij op, bijvoorbeeld door hem in een broekzak of een 
andere warme locatie te steken, en plaats hem pas direct vóór de 
eerste opname.

 –  De batterijcontacten zijn verontrei-
nigd. 

 – Reinig de contacten uitsluitend met een zachte, droge doek.

 –  De batterij is al vaak opgeladen.  – De batterij heeft het einde van zijn levensduur bereikt. Koop een 
nieuwe batterij.

 – De camera schakelt 
plotseling uit.

 – De batterij is leeg.  – Laad de batterij op of plaats een volledig opgeladen vervangende 
batterij.

 – De laadprocedure 
start niet.

 – De batterij is niet correct geplaatst.  – Plaats de batterij in de juiste stand.

 – De lader is niet correct op het 
stopcontact aangesloten.

 – Zorg dat de lader correct op het stopcontact is aangesloten.

 – De laadprocedure 
duurt lang.

 – De omgevingstemperatuur is te hoog 
of te laag.

 – Laad de batterij uitsluitend bij kamertemperatuur op.

 – Het Laadlampje 
brandt, maar de 
batterij wordt niet 
opgeladen.

 –  De batterijcontacten zijn verontrei-
nigd.

 – Reinig de contacten uitsluitend met een zachte, droge doek.

 –  De batterij is al vaak opgeladen.  – De batterij heeft het einde van zijn levensduur bereikt. Koop een 
nieuwe batterij.

 – De batterij is te warm of te koud.  – Wacht tot de batterijtemperatuur is genormaliseerd.
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BELANGRIJKE AANWIJZINGEN
CAMERA
•  Bescherm de camera tegen contact met insectenspray en 

andere agressieve chemicaliën. Terpentine (wasbenzine), 
verdunner en alcohol mogen ook niet voor reiniging worden 
gebruikt.

•  Bepaalde chemicaliën en vloeistoffen kunnen de behuizing van 
de camera, respectievelijk het oppervlak beschadigen.

•  Omdat rubber en kunststof soms agressieve chemicaliën 
afscheiden, mogen ze niet langere tijd met de camera in contact 
blijven.

•  Uw camera is een precisie-instrument. Vermijd stoten
•  Zorg ervoor, dat zand of stof niet in de camera kan binnendrin-

gen, bijvoorbeeld aan het strand. Zand en stof kunnen camera, 
batterij en filmpack beschadigen. Let hier vooral op bij het 
plaatsen en verwijderen van batterij en filmpack.

•  Als er spetters zout water op uw camera zijn gekomen, 
bevochtigt u een zachte doek eerst met leidingwater, wringt u 
deze stevig uit en veegt u hiermee de camera af. Daarna met 
een droge doek goed nawrijven.

•  De goede werking van de camera is uitsluitend gegarandeerd 
binnen het temperatuurbereik van 5-40 °C.

• Bij gebruik van een statief:
 –  Zorg ervoor dat het statief stevig staat.
 –  De statiefbout mag slechts handvast worden vastgedraaid.
 –  Richtingsveranderingen mogen uitsluitend worden gereali-

seerd door het statief te verplaatsen of de statiefkop te 
verdraaien, maar nooit door de camera te verdraaien.

 –  Transporteer het statief niet met geplaatste camera. 
•  Bij storingen moet u de camera uitschakelen en de batterij eruit 

nemen. Als ook na het opnieuw plaatsen van de batterij en 
opnieuw inschakelen van de camera het probleem niet is 
opgelost, neem dan contact op met uw dealer, de nationale 
vertegenwoordiging van Leica of met Leica Camera AG.
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BATTERIJ
• Een nieuwe batterij bereikt zijn volledige capaciteit pas na twee 

tot drie keer volledig opladen en ontladen door gebruik in de 
camera. Dit ontlaadproces moet telkens na circa 25 cycli 
worden herhaald.

•  Li-ion batterijen kunnen altijd en onafhankelijk van de laadtoe-
stand worden opgeladen. Als een batterij bij het begin van het 
opladen slechts gedeeltelijk is ontladen, wordt de volledige 
oplading sneller bereikt.

•  Lithium-ionen batterijen genereren stroom door interne 
chemische reacties. Deze reacties worden ook door de 
buitentemperatuur en luchtvochtigheid beïnvloed.

•  Bij temperaturen onder 10 °C of boven 35 °C geldt een langere 
laadtijd. Bij temperaturen van onder 0 °C kan de batterij niet 
worden opgeladen (de lader schakelt niet in respectievelijk niet 
weer uit). 

•  Tijdens het laden worden zowel batterij als oplader warm. Dit is 
normaal en geen storing.

•  Verwijder de batterij als u de camera een tijd lang niet gebruikt. 
Schakel hiervoor van tevoren de camera met de hoofdschakelaar 
uit. Anders kan de batterij na enkele weken diep worden 
ontladen; dat wil zeggen: de spanning daalt sterk, omdat de 
camera, zelfs wanneer deze is uitgeschakeld, een geringe 
ruststroom verbruikt (bijvoorbeeld voor de opslag van uw 
instellingen).

•  De levensduur van elke batterij is (zelfs bij optimaal gebruik) 
begrensd! Na enkele honderden oplaadcycli is dit duidelijk te 
zien aan de korter wordende gebruiksperioden.

•  Breng beschadigde batterijen conform de voor uw locatie van 
toepassing zijnde milieuvoorschriften naar een inzamelpunt, voor 
correcte recycling.

• Wanneer de oplader in de buurt van radio-ontvangers wordt 
gebruikt, kan de ontvangst worden verstoord. Houd tussen de 
apparaten een afstand van minimaal 1 m aan.

•  Wanneer de oplader wordt gebruikt, kan dit geluid ('zoemen') 
veroorzaken; dit is normaal en geen storing.

•  Trek de netstekker van de oplader eruit als hij niet wordt 
gebruikt, omdat hij ook zonder batterij (zeer weinig) stroom 
verbruikt.

•  Indien de LED's van de lader oranje gaan knipperen net nadat de 
batterij is geplaatst, duidt dit op een laadfout (bijvoorbeeld 
wegens overschrijden van de maximale laadtijd, spanningen of 
temperaturen buiten het toegestane gebied, of kortsluiting). Haal 
in zo’n geval de oplader van de netvoeding en verwijder de 
batterij. Zorg ervoor dat aan de hiervoor genoemde tempera-
tuurvoorwaarden wordt voldaan en start het oplaadproces 
opnieuw.

• Als het probleem niet wordt opgelost, neem dan contact op met 
uw dealer, de nationale vertegenwoordiging van Leica of met 
Leica Camera AG.
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FILMPACK / FOTO'S
•  Bewaar filmpacks op een koele en droge plaats. Vermijd het een 

langere tijd op warmere locaties te laten liggen (bijvoorbeeld in 
gesloten voertuigen in de zon).

•  Filmpacks moeten bij gebruik ongeveer op omgevingstempera-
tuur zijn. Als ze in een duidelijk koudere of warmere omgeving 
worden opgeslagen, moet u ze buiten de camera op omgevings-
temperatuur laten komen voordat u ze in de camera plaatst.

•  Bescherm filmpacks tegen sterke röntgenstraling (bijvoorbeeld 
bij veiligheidscontroles); deze straling kan leiden tot sluiervor-
ming op onbelichte foto´s. We adviseren om, bijvoorbeeld bij 
vliegtuigreizen, filmpacks in de handbagage onder te brengen en 
het veiligheidspersoneel te vragen de handbagage afzonderlijk te 
controleren. 

•  Na het plaatsen van een Filmpack moeten de tien opnames 
binnen enkele weken worden gemaakt.

•  Filmpacks moeten steeds worden verbruikt voordat de op de 
verpakking vermelde datum is bereikt.

•  Foto's mogen niet geknikt of geschud worden, niet worden 
blootgesteld aan intensieve zonnestraling, en ook niet worden 
afgesneden of worden opengemaakt.

•  Bewaar de foto's bij voorkeur op een donkere, koele en droge 
plaats.

•  Zorg ervoor dat de foto's voor kleine kinderen niet bereikbaar 
zijn.

•  Leef de aanwijzingen na die bij ieder filmpack zijn gevoegd.
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ONDERHOUD
CAMERA
•  Iedere verontreiniging vormt een voedingsbodem voor micro-or-

ganismen, en daarom moet u de camera zorgvuldig schoon 
houden.

•  Reinig de camera uitsluitend met een zachte, droge doek. 
Hardnekkig vuil moet eerst met een sterk verdund afwasmiddel 
worden bevochtigd, en vervolgens met een droge doek worden 
weggeveegd.

•  Om vlekken en vingerafdrukken op de lens te verwijderen wordt 
de camera met een schone, pluisvrije doek afgeveegd. Grovere 
verontreiniging in moeilijk toegankelijke hoeken van de 
camerabody kunnen met een kleine kwast worden verwijderd.

•  Alle mechanisch bewegende lagers en glijvlakken van uw camera 
zijn gesmeerd. Denk eraan als u de camera langere tijd niet 
gebruikt: De camera ongeveer elke drie maanden meerdere 
keren ontspannen om verharsen van de smeerpunten te 
vermijden. Het is ook aanbevolen dat u herhaaldelijk de 
instelwielen verstelt en gebruikt.

BATTERIJ
• Lithium-ion batterijen moeten alleen in gedeeltelijk opgeladen 

toestand worden bewaard; dat wil zeggen: niet volledig ontladen, 
maar ook niet volledig opgeladen. Bij zeer langdurige opslag 
moet batterijen ongeveer tweemaal per jaar gedurende circa 15 
minuten worden opgeladen om diepe ontlading te vermijden.

•  Voor een maximale standtijd en levensduur van de batterij moet 
deze niet permanent aan extreem hoge of lage temperaturen 
(bijvoorbeeld 's zomers respectievelijk 's winters in een 
geparkeerde auto) worden blootgesteld.

•  Houd de contacten van de oplader altijd schoon en maak nooit 
kortsluiting.
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OPBERGEN
•  Wanneer u de camera een tijd lang niet gebruikt, is het 

raadzaam haar uit te schakelen en de batterij eruit te nemen.
•  Een objectief werkt als een brandglas, in het bijzonder als het 

volle zonlicht frontaal op de camera staat. De camera mag 
daarom in geen geval zonder objectiefdop worden weggelegd. 
Het opbergen van de camera in de schaduw (of gelijk in de tas) 
kan ertoe bijdragen interne schade aan de camera te voorko-
men.

•  Bewaar de camera bij voorkeur in een gesloten en gestoffeerd 
foedraal, zodat er niets tegenaan kan schuren en zand en stof op 
afstand wordt gehouden.

•  Bewaar de camera op een droge, voldoende geventileerde 
plaats, die bescherming biedt tegen hoge temperatuur en 
vochtigheid. De camera moet bij gebruik in een vochtige 
omgeving vóór de opslag beslist vrij zijn van ieder vocht.

•  Fototassen die bij gebruik nat zijn geworden, moeten worden 
leeggemaakt om beschadiging van de camera door vocht en 
eventueel vrijkomende restanten leerlooimiddel uit te sluiten.

•  Ter bescherming tegen schimmelvorming, bij gebruik in een 
vochtig en warm tropisch klimaat, moet de camera zo veel 
mogelijk aan de lucht worden blootgesteld. Het bewaren in 
luchtdichte koffers of tassen is slechts aan te bevelen als 
bovendien een droogmiddel, bijvoorbeeld silicagel, wordt 
gebruikt. 
Bewaar de camera ter vermijding van schimmelvorming niet voor 
lange tijd in de leren tas.

•  Noteer het serienummer van uw camera, omdat het nummer in 
geval van verlies buitengewoon belangrijk is.
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LEICA PRODUCT SUPPORT
Technische vragen over toepassingen met Leica-producten, ook 
over de meegeleverde software, worden schriftelijk, telefonisch of 
per e-mail beantwoord door de afdeling Product Support van Leica 
Camera AG.
Ook voor koopadvies en het bestellen van handleidingen is dit uw 
contactadres. U kunt uw vragen eveneens via het contactformulier 
op de website van Leica Camera AG aan ons richten.

Leica Camera AG
Product Support / Software Support
Am Leitz-Park 5
35578 Wetzlar, Germany
Telefoon: +49(0) 6441-2080-111 /-108
Fax: +49(0) 6441-2080-490
info@leica-camera.com / software-support@leica-camera.com

LEICA CUSTOMER CARE
Voor het onderhoud van uw Leica-uitrusting en in geval van schade 
kunt u gebruik maken van de Customer Care van Leica Camera AG 
of de reparatieservice van een Leica-vertegenwoordiging in uw land 
(voor adressenlijst zie garantiebewijs).

Leica Camera AG
Customer Care
Am Leitz-Park 5
35578 Wetzlar, Germany
Telefoon: +49(0) 6441-2080-189
Fax: +49(0) 6441-2080-339
customer.care@leica-camera.com
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GARANTIE VAN LEICA CAMERA AG
Beste klant,
hartelijk gefeliciteerd met uw weloverwogen aankoop. Met deze 
Leica direct-klaar-camera hebt u een wereldwijd bekend merkpro-
duct gekocht.
Naast uw wettelijke garantieaanspraken ten aanzien van uw verko-
per ontvangt u voor deze Leica direct-klaar-camera ook van Leica 
Camera AG twee jaar garantieprestaties volgens de onderstaande 
regelingen. Bijgevolg beperkt de Leica garantie noch de wettelijke 
rechten van de verbruiker onder het betreffende geldende natio-
nale recht, noch de rechten van de verbruiker ten aanzien van de 
verkoper uit het tussen beiden gesloten koopverdrag.

Leica Camera AG

 
GARANTIEREGELINGEN
Met de koop van deze Leica direct-klaar-camera hebt u een pro-
duct gekocht dat volgens bijzondere kwaliteitsrichtlijnen is gepro-
duceerd en in de afzonderlijke productiefasen door ervaren specia-
listen is gecontroleerd.
De voor dit product voorziene garantie van twee jaar wordt door 
ons vanaf de dag van verkoop door een verkoper onder volgende 
voorwaarden aanvaard:

1)  Binnen de garantietijd worden klachten die zijn gebaseerd op 
fabricagefouten, kosteloos en naar eigen keuze verholpen door 
middel van reparatie, vervanging van defecte onderdelen of ver-
vanging door een gelijkwaardig feilloos product. Verdergaande 
aanspraken, van welke aard dan ook en om welke juridische re-
den dan ook in samenhang met deze garantie, zijn uitgesloten.

2)  Aanspraken op garantieprestaties vervallen, als het betreffende 
gebrek is te herleiden tot ondeskundige behandeling (waartoe 
ook het gebruik van accessoires van derden kan tellen), een 
ingreep werd gerealiseerd door onbevoegde personen en wek-
plaatsen of het fabricagenummer onherkenbaar werd gemaakt.

3)  Garantieaanspraken kunnen uitsluitend bij overlegging van het 
aankoopdocument (voorzien van koopdatum, adres en handteke-
ning van de verkoper) geldend worden gemaakt.

4)  Bij het aanspraak maken op garantie stuurt u de Leica di-
rect-klaar-camera samen met het aankoopdocument en een 
omschrijving van de klacht op naar de afdeling Customer Care 
van Leica Camera AG of naar een nationale Leica vertegenwoor-
diging.

5)  Toeristen staat bij noodzaak onder overlegging van het aankoop-
document de vertegenwoordiging van het betreffende reisland 
volgens de garantieregelingen van Leica Camera AG ter beschik-
king.
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LEICA SERVICE WORLDWIDE

GERMANY & AUSTRIA

Leica Camera AG  
Customer Care  
Am Leitz-Park 5 
D-35578 Wetzlar 
Tel. +49 6441-2080-189 
customer.care@leica-camera.com

EUROPE

France
Leica Camera SARL Customer Care France  
54 Boulevard Beaumarchais 
75011 Paris 
Tel. +33 0148053285 
serviceclient@leica-camera.fr

Italy
Leica Camera Italia Srl 
Via Mengoni 4 
20121 Milano 
Tel. +39 02 7274021 
CC-ITA@leica-camera.com

Netherlands 
Transcontinenta  
Tarwestraat 29 
NL 2153 GE Nieuw-Vennep 
Tel. +31 2 52 68 75 55 
leica@transcontinenta.nl

Russia
Leica Camera AG, 
representative office & LEICA STORE Leninsky 
prospect 61/1 
Moscow, 119333 
Tel. +7 499 727 0307 
service@leicacamera.ru

Switzerland
Leica Camera AG 
Hauptstrasse 104 
CH-2560 Nidau 
Tel. +41 32 332 90 90 
service@leica-camera.ch

Denmark / Sweden
Nordisk Foto Import A/S 
Gl.Köge Landevej 497 
DK-2650 Hvidovre 
Tel. +45 36 77 19 77 
nofi@leica-camera.dk

Greece
Skiadopoulos Ltd 
12 George Street / Sq. Kanigos  
10677 Athen 
Tel. +30 21 03 84 12 36 
support@skiadopoulos.gr

Luxembourg
Lecuit Opto-Technical S.A.  
3, rue des Joncs 
L-1818 Howald 
Tel. +352 49 56 07-1 
info@lecuit.lu

Norway
Bresson AS 
Drammensveien 130, Bygg C-19 Postboks 600 
N-0214 Oslo 
Tel. +47 99 50 13 50 
mail@bresson.no

Poland
Millroy Fotodystrybucja Ul.  
Gwiazdzista 71 
01-651 Warszawa 
Tel. +48 22 732 2660 w. 111 
serwis@leicacamera.pl

Great Britain
Leica Camera Limited 
27 Bruton Place 
London 
W1J 6NQ 
Tel. +44 20 7629 1351 
customercare.uk@leica-camera.com
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NORTH & SOUTH AMERICA

USA & Canada
Leica Camera Inc. 
1 Pearl Court, Unit A Allendale,  
New Jersey 07401  
Tel. +1 201 995 0051 
repair@leicacamerausa.com

SOUTH AFRICA

South Africa
Tudortech (Pty) Ltd Park on Long 
66 Long Street Cape Town 8001 
Tel. +27 21 4242978 
leicasales@tudortech.co.za

AUSTRALIA / NEW ZEALAND

Australia
Leica Camera Australia Pty Ltd.  
3/876 Lorimer Street 
Port Melbourne VIC 3207 
Tel. +61 3 9248 4444 
info.lcau@leica-camera.com

New Zealand
Lacklands Limited  
33 George Street  
Mt Eden Auckland 
Tel. +64 96 30 07 53 
info@lacklands.co.nz

ASIA

China - Guanghzou
2601,Peace World Plaza,  
No.362-366 Huanshi Road   
GuangZhou 510060,
China 
Tel. +86 020 8375  3992 i
nfogz@schmidtmarketing.com

Japan
Leica Camera Japan Co., Ltd. 6-4-1 Ginza 
Chuo-ku 
Tokyo 104-0061 Japan 
Tel. +81 3 62 15 70 72 
repair@leica-camera.co.jp

Singapore / Thailand / Malaysia
Leica Camera Asia Pacific Pte Ltd 
600 North Bridge Road 
#11-09/10 
Parkview Square Singapore 188778 
Tel. +65 6511 9388

Korea
Leica Camera Korea  
Bongeunsa-ro 169 5F Gangnam-gu 
Seoul, Korea 135-545 
Tel. +82 2 2285 4421 
Fax +82 70 8630 7466
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