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FIRMWARE

Model fotoaparátu Verze firmwaru
Leica SL2 4.0

FOTO & VIDEO

 _NOVINKA: Přímé nastavení citlivosti ISO pomocí palcového otočného voliče/předního nastavovacího kolečka

 _NOVINKA: Lze nastavit dobu před automatickým vypnutím sítě WLAN ( Wi-Fi sleep mode )

 _NOVINKA: Označování obrázků a videí pomocí joysticku

 _ROZŠÍŘENO: Podpora dalších funkcí pro objektivy L-Mount Alliance

 _ROZŠÍŘENO: Další funkce lze zvolit pro přímý přístup pomocí tlačítka FN

 _ZDOKONALENO: Metody měření AF  Eye/Face/Body Detection  umožňuje výběr primárního zaostřeného oka

 _ZDOKONALENO: Nastavení ISO v jemnějších krocích (1⁄2 EV nebo 1⁄3 EV)

 _ZDOKONALENO: Úsporný režim lze zcela deaktivovat (při snímání přes HDMI se nevypíná systém AF)

 _ZDOKONALENO: Odstranění chyb ve firmwaru
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FOTO

 _NOVINKA: Rychlá změna polohy měření AF mezi naposledy použitou polohou a středem snímku

 _NOVINKA: Náhled expozice a hloubky ostrosti

 _ZDOKONALENO: Geotagging (přes aplikaci Leica FOTOS)

VIDEO

 _ZDOKONALENO: Nastavení clony v T-stopech (kroky 1⁄2 resp. 1⁄3) v režimu Cine

 _ZDOKONALENO: Kompatibilita HDMI-výstupu s aplikací Leica FOTOS

 _ZDOKONALENO: Kompatibilita HDMI-výstupu s USB spojením
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AKTUALIZACE FIRMWARU
Společnost Leica neustále pracuje na dalším vývoji a optimaliza-
cích 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 firm-
waru, které lze stáhnout z našich webových stránek.
Po registraci fotoaparátu Vás bude Leica informovat o všech 
nových aktualizacích. Uživatelé aplikace Leica FOTOS jsou také 
automaticky informováni o aktualizacích firmwaru pro své fotoapa-
ráty Leica.

Ke zjištění, která verze firmwaru je nainstalovaná
 ▸ V hlavní nabídce zvolte  Camera 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 stránce:
https://club.leica-camera.com

PROVEDENÍ AKTUALIZACE FIRMWARU

Přerušení probíhající aktualizace firmwaru může vést k závažným 
a nenapravitelným škodám vašeho vybavení!
Během aktualizace firmwaru proto musíte věnovat zvláštní po-
zornost následujícím upozorněním:
• Nevypínejte fotoaparát!
• Nevyjímejte paměťovou kartu!
• Nevyjímejte baterii!
• Nesnímejte objektiv!

Upozornění
• Není-li dostatečně nabitá baterie, objeví se výstražné hlášení. 

V takovém případě nejprve nabijte baterii a poté zopakujte výše 
popsaný postup.

• V podnabídce  Camera Information  naleznete další registrační 
značky resp. registrační čísla přístrojů specifické pro danou 
zemi.
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PŘÍPRAVY
 ▸ Baterii kompletně nabijte a vložte
 ▸ Případnou druhou SD kartu vyjměte z fotoaparátu
 ▸ Všechny případné soubory firmwaru vymažte z paměťové karty

• Doporučuje se, všechny snímky z paměťové karty uložit 
a poté je formátovat do fotoaparátu.
(Pozor: ztráta dat! Během formátování paměťové karty se 
veškerá uložená data ztratí.)

 ▸ Stáhněte si nejnovější firmware
 ▸ Uložte jej na paměťovou kartu

• Soubor firmwaru musí být uložen v horní rovině paměťová 
karty (ne v podsložce).

 ▸ Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu
 ▸ Zapněte fotoaparát

AKTUALIZACE FIRMWARU FOTOAPARÁTU
 ▸ Provedení přípravy
 ▸ V hlavní nabídce zvolte  Camera Information 
 ▸ Zvolte  Camera Firmware Version 
 ▸ Zvolte  Start Update 

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

• Objeví se výzva  Save profiles on SD Card? .
 ▸ Zvolte  Yes / No 

• Aktualizace se spustí automaticky.
• Během procesu bliká stavová kontrolka LED.
• Po úspěšném ukončení se objeví odpovídající hlášení s poža-

davkem k novému spuštění.
 ▸ Fotoaparát vypněte a opět zapněte

Upozornění
• Po novém spuštění musí být znovu nastaven jak datum & čas, 

ale také jazyk. Zobrazí se odpovídající výzvy.
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OBSAZENÍ KOLEČEK
Palcový otočný volič a přední nastavovací kolečko lze nakonfigurovat 
tak, aby umožňovaly manuální nastavení ISO v reálném čase. Oba 
ovládací prvky lze také obsadit zcela nezávisle na sobě.

PROVEDENÍ OBSAZENÍ

 ▸ Přepnutí na požadovaný provozní režim (foto nebo video)
 ▸ V hlavní nabídce zvolte  Customize Control 
 ▸ Zvolte  Wheel Assignment (AF-lens) / Wheel Assignment (MF-lens) 

Pro volbu požadovaného expozičního režimu
 ▸ Stiskněte joystick nahoru/dolů

• Aktuálně nastavitelná obsazení jsou zvýrazněna červeně.

Pro provedení obsazení palcového otočného voliče
 ▸ Otáčejte palcovým otočným voličem

• Obsazení palcového otočného voliče se mění mezi dostupnými 
funkcemi.

Pro provedení obsazení předního nastavovacího kolečka
 ▸ Otáčet přední nastavovací kolečko

• Obsazení předního nastavovacího kolečka se mění mezi do-
stupnými funkcemi.

Pro uložení obsazení a opuštění nabídky
 ▸ Stiskněte joystick doleva

nebo
 ▸ Klikněte na spoušť

nebo
 ▸ Stiskněte MENU-tlačítko
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OBSAZENÍ NASTAVOVACÍCH KOLEČEK
(V REŽIMU SNÍMÁNÍ)
Funkce obou voličů závisí na aktivním druhu expozičního režimu. 
Přiřazení kolečka lze nastavit nezávisle pro režim fotografie a videa 
pro každý expoziční režim.

PŘI POUŽITÍ AF-OBJEKTIVŮ
Dostupné funkce jsou uvedeny v následujících tabulkách (tovární 
nastavení je zvýrazněno tučně).

Režim fotografie

Palcový otočný volič Přední nastavovací kolečko

P Program-Shift
Korekce expozice
ISO

Program-Shift
Korekce expozice
ISO

S Korekce expozice
Doba expozice
ISO

Korekce expozice
Doba expozice
ISO

A Clona
Korekce expozice
ISO

Clona
Korekce expozice
ISO

M Clona
Doba expozice
ISO

Clona
Doba expozice
ISO

Režim video

Palcový otočný volič Přední nastavovací kolečko

P Microphone Gain
Korekce expozice
ISO

Zesílení mikrofonu
Korekce expozice
ISO

S Korekce expozice
Doba expozice
ISO

Korekce expozice
Doba expozice
ISO

A Clona
Korekce expozice
ISO

Clona
Korekce expozice
ISO

M Clona
Doba expozice
ISO

Clona
Doba expozice
ISO
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INDIVIDUALIZACE NASTAVOVACÍCH KOLEČEK
Obě nastavovací kolečka lze používat nezávisle na sobě. Dostupné 
funkce jsou závislé na režimu expozice. 

 ▸ Přepnutí na požadovaný provozní režim (foto nebo video)
 ▸ V hlavní nabídce zvolte  Customize Control 
 ▸ Zvolte  Wheel Assignment (AF-lens) 
 ▸ Vytvořit požadované přiřazení

PŘI POUŽITÍ MF OBJEKTIVŮ
Dostupné funkce jsou uvedeny v následujících tabulkách (tovární 
nastavení je zvýrazněno tučně).

Režim fotografie

Palcový otočný volič Přední nastavovací kolečko

A Zvětšení
Korekce expozice
ISO

Zvětšení
Korekce expozice
ISO

M Zvětšení
Doba expozice
ISO

Zvětšení
Doba expozice
ISO

Režim video

Palcový otočný volič Přední nastavovací kolečko

A Zvětšení
Korekce expozice
ISO

Zvětšení
Korekce expozice
ISO

M Zvětšení
Doba expozice
ISO

Zvětšení
Doba expozice
ISO
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INDIVIDUALIZACE NASTAVOVACÍCH KOLEČEK
Obě nastavovací kolečka lze používat nezávisle na sobě. Dostupné 
funkce jsou závislé na režimu expozice. 

 ▸ Přepnutí na požadovaný provozní režim (foto nebo video)
 ▸ V hlavní nabídce zvolte  Customize Control 
 ▸ Zvolte  Wheel Assignment (MF-lens) 
 ▸ Vytvořit požadované přiřazení
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MOŽNOSTI NASTAVENÍ PRO VYPNUTÍ WLAN

AUTOMATICKÉ UKONČENÍ WLAN
(režim Sleep)
V továrním nastavení se WLAN poskytované fotoaparátem auto-
maticky vypíná již po krátké době nečinnosti, aby se šetřila ener-
gie. Dobu automatického vypnutí lze nastavit. To umožňuje rychlý 
přístup k fotoaparátu kdykoli během zvoleného intervalu.
Tovární nastavení:  After 5 min 

 ▸ V hlavní nabídce zvolte  Leica FOTOS 
 ▸ Zvolte  Wi-Fi Sleep Mode 
 ▸ Zvolte požadované nastavení

 –   After 5 min : Vypnutí po 5 min nečinnosti
 –   Tomorrow : Dnes žádné automatické vypínání
 –   Never : WLAN zůstává trvale zapnuté
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OZNAČOVÁNÍ OBRÁZKŮ A VIDEÍ POMOCÍ 
JOYSTICKU
V režimu prohlížení lze nyní pomocí joysticku označovat také sním-
ky a videozáznamy.

OZNAČENÍ/OHODNOCENÍ
Snímky mohou být označeny jako oblíbené. Na základě toho je 
možné takové snímky rychleji najít nebo zjednodušit pozdější 
proces mazání několika snímků najednou. Označování je možné ve 
standardním zobrazení i v přehledu zobrazení.

Pro označení
 ▸ Stiskněte funkční tlačítko 4

nebo
 ▸ Stiskněte joystick nahoru

• Snímek bude označen jako ★. Symbol se zobrazuje v záhlaví 
zcela vpravo při zobrazení v normální velikosti a v levém hor-
ním rohu zmenšených snímků v přehledu zobrazení.

Pro zrušení označení
 ▸ Stiskněte funkční tlačítko 4

nebo
 ▸ Stiskněte joystick dolů

• Označení ★ zmizí.

Upozornění
• Na přehledovém zobrazení je označování možné pouze pomocí 

funkčního tlačítka.
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ROZPOZNÁNÍ OČÍ

ROZPOZNÁNÍ OSOB (ROZPOZNÁNÍ OBLIČEJE)
Rozpoznání osob je rozšířením rozpoznání obličejů. Kromě biomet-
rických vzorů obličejů se rozpoznávají také vzory těl a používají se 
k zaměření. Tímto způsobem lze jednou zaměřenou osobu sledo-
vat průběžněji, i když její obličej není krátce vidět. Zejména pokud 
je na snímku více osob, zabraňuje tato funkce také nechtěným 
„skokům“ k jiným obličejům.

Pokud je při rozpoznávání obličeje detekováno oko, zaměří se na 
něj. Pokud bylo rozpoznáno několik očí, můžete si vybrat, na které 
oko se zaměříte. Aktuálně vybrané oko se zvýrazní.
Pokud je na obrázku více obličejů, lze navíc snadno vybrat požado-
vaný obličej.

Pro přepínání mezi obličeji
 ▸ Stiskněte joystick požadovaným směrem

Pro přepínání zaostřeného oka
 ▸ Stiskněte joystick
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PŘESNĚJŠÍ NASTAVENÍ ISO
Zejména při nahrávání videa je důležité nastavení ISO v malých 
krocích, aby nedocházelo ke skokové změně expozice. Fotoaparát 
Leica SL2 proto podporuje automatické nastavení ISO v krocích 
po 1⁄2 EV nebo 1⁄3 EV, v závislosti na nastavení  EV Increment . 
V režimu videa se tato velikost kroku používá také pro manuální 
nastavení. V režimu fotografie se ruční nastavení ISO provádí v 
celých EV krocích.
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FUNKCE ÚSPORY ENERGIE

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ DISPLEJE A EVF
Monitor a EVF se automaticky vypnou, aby se šetřila energie bate-
rie. Dobu do vypnutí lze nastavit.
Toto nastavení má vliv i na automatické zaostřování; systém AF se 
deaktivuje i při automatickém vypnutí. Pokud má být při nahrávání 
přes HDMI použito automatické zaostřování, doporučujeme použít 
nastavení  Off .

Tovární nastavení:  1 min 

 ▸ V hlavní nabídce zvolte  Camera Settings 
 ▸ Zvolte  Power Saving 
 ▸ Zvolte  All Displays Auto Off 
 ▸ Zvolte požadované nastavení

( Off ,  30 s ,  1 min ,  5 min )

Upozornění
• Na horní displej nemá automatické vypnutí žádný vliv.
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CENTROVÁNÍ MĚŘICÍHO POLE AF
Funkce  Toggle Focus Point  umožňuje rychlé přepínání mezi dvěma 
měřicími polohami v režimu fotografie.
První volání funkce nastaví polohu měřicího pole AF zpět do středu 
obrazu. Při každém dalším vyvolání přeskakuje měřicí pole AF 
mezi středem snímku a naposledy použitou polohou zaostření.
K tomu je třeba přiřadit funkci  Toggle Focus Point  jednomu z da-
ných funkčních tlačítek (viz podrobný návod).

Upozornění
• Tato funkce je k dispozici pro provozní režimy AF  Spot ,  Field ,  

 Zone  a  Tracking .
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NÁHLED NA EXPOZICE A HLOUBKY OSTROSTI
Tato funkce simuluje účinky aktuálního nastavení clony a doby ex-
pozice. To umožňuje vyhodnotit expozici a hloubku ostrosti snímku 
ještě před jeho snímáním. Funkce odpovídá funkci stmívacího 
tlačítka.
 ▸ Přiřazení funkce  Exposure/DOF Simulation  funkčnímu tlačítku
 ▸ Stiskněte funkční tlačítko

• Na displeji se cyklicky zobrazují možnosti zobrazení.

 – Žádný náhled

 – Náhled aktuální clony (hloubky 
ostrosti)

 – Náhled aktuální clony (hloubky 
ostrosti) a doba expozice (ná-
hled expozice)

Pokud jsou informace o expozici viditelné, je aktivní hloubka 
ostrosti resp. náhled expozice indikován zeleným symbolem oka 

 vedle hodnot clony a doby expozice. Kromě toho je příslušný 
symbol jednotky podbarven zeleně.
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GEOTAGGING

ZÁZNAM MÍSTA POŘÍZENÝCH SNÍMKŮ
(JEN V KOMBINACI S APLIKACÍ LEICA FOTOS)
V kombinaci s aplikací Leica FOTOS lze informace o poloze získat 
z mobilního zařízení. Informace o aktuální poloze se pak zapisují do 
dat Exif snímků (geotagging).

 ▸ Aktivujte v mobilním zařízení služby určování polohy
 ▸ Aktivujte aplikaci Leica FOTOS a připojte je k fotoaparátu (viz 

kapitola „Leica FOTOS“)
 ▸ V aplikaci Leica FOTOS aktivujte geotagging pro tento fotoaparát

Upozornění
• V určitých zemích nebo v jejich oblastech je možné, že funkce 

GPS bude omezena. Na základě toho existuje možnost, že 
technologie a produkty, které tuto funkci vyžadují, budou rovněž 
fungovat jen omezeně. Při porušení tohoto zákonu hrozí sankce 
daného státu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste se před 
svou cestou do zahraničí informovali a neprodleně kontaktova-
li vyslanectví dané země nebo cestovní kancelář, která cestu 
organizuje.

• Navázání připojení Bluetooth trvá několik sekund. Pokud je ve fo-
toaparátu aktivní automatické vypínání, je třeba to brát v úvahu 
při volbě odpovídající předvolby času spuštění.

• Během prohlížení jsou snímky s informacemi o poloze označeny 
symbolem geotagging.

STAV GEOTAGGING
Stav dostupných informací o poloze se zobrazuje na displeji, do-
kud jsou zobrazeny informační lišty a dokud je aktivní geotagging. 
Na stavové obrazovce se vždy zobrazuje aktuální stav geotagging. 
Kromě toho se na horním displeji zobrazuje také stav geotagging.

Informace o poloze jsou aktuální (poslední pozice 
max. před 15 min).

Informace o poloze nejsou již spolehlivě aktuální 
(poslední pozice max. před 12 hod.).

Dostupné informace o poloze jsou zastaralé (posled-
ní stanovení polohy před více než 12 hod.).
Do dat Exif se nezapisují žádné údaje o poloze.

Žádné 
ikony

Geotagging není aktivní.

Dokud je fotoaparát připojen k aplikaci Leica FOTOS, jsou informa-
ce o poloze průběžně aktualizovány. Funkce Bluetooth fotoaparátu 
i mobilního zařízení proto musí zůstat zapnutá, abyste získali nejak-
tuálnější informace. Aplikace však nemusí být otevřena v popředí.
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T-STOPY V REŽIMU CINE
Nastavení clony v T-stopech (režim Cine) bylo zdokonaleno tak, 
aby umožňovalo nastavení v krocích po 1⁄2 nebo 1⁄3 (s kompatibil-
ními objektivy Leica).
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