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FIRMWARE

Model kamera Versi firmware
Leica SL2-S 3.0

FOTO & VIDEO

 _BARU: Pengaturan langsung sensitivitas ISO menggunakan roda ibu jari/roda pengaturan

 _BARU: Waktu penonaktifan otomatis WLAN dapat diatur (Wi-Fi sleep mode)

 _BARU: Menandai gambar dan video menggunakan joystick

 _DIPERLUAS: Dukungan fungsi tambahan untuk lensa L-Mount Alliance

 _DIPERLUAS: Fungsi tambahan dapat dipilih untuk akses langsung melalui tombol FN

 _DITINGKATKAN:  Metode pengukuran AF Eye/Face/Body Detection memungkinkan pemilihan mata yang paling 
utama difokuskan

 _DITINGKATKAN: Pengaturan ISO dalam inkremen yang lebih kecil (1⁄2 EV atau 1⁄3 EV)

 _DITINGKATKAN:  Mode hemat energi dapat dinonaktifkan sepenuhnya (sistem AF tidak dinonaktifkan selama 
pengambilan gambar melalui HDMI)

 _DITINGKATKAN: Perbaikan kesalahan dalam firmware
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FOTO

 _BARU: Peralihan cepat posisi pengukuran AF antara posisi yang terakhir digunakan dan bagian tengah gambar

 _BARU: Pratinjau untuk pencahayaan dan kedalaman bidang

 _DITINGKATKAN: Geotagging (melalui Leica FOTOS)

VIDEO

 _BARU: Output dalam format RAW melalui HDMI untuk merekam dengan perekam eksternal

 _DITINGKATKAN: Pengaturan apertur di T-Stop (1⁄2 atau 1⁄3 langkah) dalam mode Cine

 _DITINGKATKAN: Kompatibilitas output HDMI dengan Leica FOTOS

 _DITINGKATKAN: Kompatibilitas output HDMI dengan koneksi USB
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PEMBARUAN FIRMWARE
Leica terus berupaya mengembangkan dan mengoptimalkan ka-
mera Anda secara lebih lanjut. Karena banyak fungsi kamera yang 
sepenuhnya dikontrol perangkat lunak, peningkatan dan penyem-
purnaan keseluruhan fungsi dapat diinstal ke kamera Anda. Untuk 
tujuan ini, Leica terkadang menawarkan pembaruan firmware yang 
dapat Anda unduh dari situs web kami dari waktu ke waktu.
Jika kamera telah didaftarkan, Leica akan memberitahukan pem-
baruan terkini kepada Anda. Pengguna Leica FOTOS juga secara 
otomatis akan diberi tahu tentang pembaruan firmware untuk 
kamera Leica mereka.

Untuk mengetahui versi firmware yang diinstal
 ▸ Dalam menu utama, pilih Camera Information

• Versi firmware saat ini ditampilkan.

Informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, pembaruan firmware, 
atau unduhannya untuk kamera Anda dan, jika perlu, perubahan 
dan penambahan pada penjelasan panduan ini dapat ditemukan di 
"Area Pelanggan" di:
https://club.leica-camera.com

MELAKUKAN PEMBARUAN FIRMWARE

Jika pembaruan firmware yang sedang berjalan dihentikan, ke-
rusakan permanen yang parah dapat terjadi pada perlengkapan 
Anda!
Oleh karena itu, perhatikan informasi berikut dengan cermat 
selama pembaruan firmware:
• Jangan mematikan kamera!
• Jangan mengeluarkan kartu memori!
• Jangan mengeluarkan baterai!
• Jangan melepaskan lensa!

Catatan
• Jika baterai tidak terisi penuh, pesan peringatan akan muncul. 

Dalam hal ini, isi baterai terlebih dahulu dan ulangi prosedur 
yang dijelaskan di atas.

• Di submenu Camera Information berisi tanda dan nomor perse-
tujuan perangkat tambahan dan negara tertentu.
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PERSIAPAN
 ▸ Isi daya baterai dan masukkan
 ▸ Jika ada, keluarkan kartu SD kedua dari kamera
 ▸ Jika ada, hapus semua file firmware dari kartu memori

• Sebaiknya cadangkan semua gambar di kartu memori, lalu 
format kartu memori di kamera.
(Perhatian: data akan hilang! Jika kartu memori diformat, 
semua data yang tersedia di dalamnya akan dihapus.)

 ▸ Unduh firmware terbaru
 ▸ Simpan ke kartu memori

• File firmware harus disimpan di folder teratas dalam kartu 
memori (bukan di subfolder).

 ▸ Masukkan kartu memori ke kamera
 ▸ Hidupkan kamera

MEMPERBARUI FIRMWARE KAMERA
 ▸ Lakukan persiapan
 ▸ Dalam menu utama, pilih Camera Information
 ▸ Pilih Camera Firmware Version
 ▸ Pilih Start Update

• Pertanyaan dengan informasi tentang pembaruan muncul.
 ▸ Periksa informasi versi
 ▸ Pilih Yes

• Pertanyaan Save profiles on SD Card? muncul.
 ▸ Pilih Yes/No

• Pembaruan dimulai secara otomatis.
• Selama prosesnya, LED status bawah akan berkedip.
• Setelah berhasil diselesaikan, pesan yang sesuai akan muncul 

dengan permintaan untuk melakukan pengaktifan ulang.
 ▸ Nonaktifkan dan aktifkan kamera

Catatan
• Setelah pengaktifan ulang, tanggal & waktu serta bahasa akan 

diatur ulang. Pertanyaan yang sesuai akan muncul.
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ALOKASI RODA PENGATURAN
Roda ibu jari dan roda pengaturan depan dapat dikonfigurasi 
untuk memungkinkan pengaturan ISO manual secara waktu nyata. 
Kedua elemen pengoperasian tersebut juga dapat sepenuhnya 
dialokasikan secara independen.

MEMILIH ALOKASI

 ▸ Beralih ke mode yang diinginkan (foto atau video)
 ▸ Dalam menu utama, pilih Customize Control
 ▸ Pilih Wheel Assignment (AF-lens)/Wheel Assignment (MF-lens)

Untuk memilih mode pencahayaan yang diinginkan
 ▸ Tekan joystick ke atas/ke bawah

• Alokasi yang dapat diatur saat ini akan ditandai dengan warna 
merah.

Untuk memilih alokasi pada roda ibu jari
 ▸ Putar roda ibu jari

• Alokasi untuk roda ibu jari beralih di antara berbagai fungsi 
yang tersedia.

Untuk memilih alokasi pada roda pengaturan depan
 ▸ Putar roda pengaturan depan

• Alokasi untuk roda pengaturan depan beralih di antara berbagai 
fungsi yang tersedia.

Untuk menyimpan alokasi dan keluar dari menu
 ▸ Tekan joystick ke kiri

atau
 ▸ Tekan singkat tombol rana

atau
 ▸ Tekan tombol MENU
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ALOKASI RODA PENGATURAN
(DALAM MODE PENGAMBILAN GAMBAR)
Fungsi kedua roda pengaturan tergantung pada mode penca-
hayaan yang aktif. Alokasi fungsi roda pengaturan dapat diatur 
secara independen untuk mode foto dan video dalam setiap mode 
pencahayaan.

SAAT MENGGUNAKAN LENSA AF
Fungsi yang tersedia ditampilkan dalam tabel berikut (pengaturan 
pabrik disorot dalam huruf tebal).

Mode foto

Roda ibu jari Roda pengaturan depan

P Shift program
Kompensasi pencahayaan
ISO

Shift program
Koreksi pencahayaan
ISO

S Koreksi pencahayaan
Kecepatan rana
ISO

Kompensasi pencahayaan
Kecepatan rana
ISO

A Apertur
Kompensasi pencahayaan
ISO

Apertur
Koreksi pencahayaan
ISO

M Apertur
Kecepatan rana
ISO

Apertur
Kecepatan rana
ISO

Mode video

Roda ibu jari Roda pengaturan depan

P Penguatan mikrofon
Kompensasi pencahayaan
ISO

Penguatan mikrofon
Koreksi pencahayaan
ISO

S Koreksi pencahayaan
Kecepatan rana
ISO

Kompensasi pencahayaan
Kecepatan rana
ISO

A Apertur
Kompensasi pencahayaan
ISO

Apertur
Kompensasi pencahayaan
ISO

M Apertur
Kecepatan rana
ISO

Apertur
Kecepatan rana
ISO
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MENYESUAIKAN RODA PENGATUR
Kedua roda pengaturan tersebut dapat dialokasikan secara 
independen. Fungsi yang tersedia akan bergantung pada mode 
pencahayaan. 

 ▸ Beralih ke mode yang diinginkan (foto atau video)
 ▸ Dalam menu utama, pilih Customize Control
 ▸ Pilih Wheel Assignment (AF-lens)
 ▸ Pilih alokasi yang diinginkan

SAAT MENGGUNAKAN LENSA MF
Fungsi yang tersedia ditampilkan dalam tabel berikut (pengaturan 
pabrik disorot dalam huruf tebal).

Mode foto

Roda ibu jari Roda pengaturan depan

A Perbesaran
Kompensasi pencahayaan
ISO

Perbesaran
Koreksi pencahayaan
ISO

M Perbesaran
Kecepatan rana
ISO

Perbesaran
Kecepatan rana
ISO

Mode video

Roda ibu jari Roda pengaturan depan

A Perbesaran
Kompensasi pencahayaan
ISO

Perbesaran
Kompensasi pencahayaan
ISO

M Perbesaran
Kecepatan rana
ISO

Perbesaran
Kecepatan rana
ISO
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MENYESUAIKAN RODA PENGATUR
Kedua roda pengaturan tersebut dapat dialokasikan secara 
independen. Fungsi yang tersedia akan bergantung pada mode 
pencahayaan. 

 ▸ Beralih ke mode yang diinginkan (foto atau video)
 ▸ Dalam menu utama, pilih Customize Control
 ▸ Pilih Wheel Assignment (MF-lens)
 ▸ Pilih alokasi yang diinginkan
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PILIHAN PENGATURAN UNTUK  
PENONAKTIFAN WLAN

MENONAKTIFKAN WLAN SECARA OTOMATIS
(Mode Sleep)
Berdasarkan pengaturan pabrik, WLAN yang disediakan oleh 
kamera akan dinonaktifkan secara otomatis setelah tidak aktif be-
berapa saat untuk menghemat daya. Waktu penonaktifan otomatis 
dapat disesuaikan. Ini memungkinkan akses lebih cepat ke kamera 
kapan saja selama periode yang dipilih.
Pengaturan pabrik: After 5 min

 ▸ Dalam menu utama, pilih Leica FOTOS
 ▸ Pilih Wi-Fi Sleep Mode
 ▸ Pilih pengaturan yang diinginkan

 –  After 5 min: Penonaktifan setelah tidak aktif selama 5 menit
 –  Tomorrow: Penonaktifan dilakukan besok
 –  Never: WLAN akan aktif terus
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MENANDAI GAMBAR DAN VIDEO  
MENGGUNAKAN JOYSTICK
Dalam mode pemutaran, sekarang foto dan video juga dapat ditan-
dai dengan joystick.

MENANDAI/MENILAI
Anda dapat menandai setiap gambar sebagai favorit untuk mem-
bantu Anda menemukannya dengan lebih cepat atau untuk memu-
dahkan penghapusan beberapa gambar nanti. Penandaan dapat 
dilakukan baik dalam tampilan normal maupun dalam tampilan 
ikhtisar.

Untuk menandai
 ▸ Tekan tombol fungsi 4

atau
 ▸ Tekan joystick ke atas

• Gambar ditandai dengan ★. Ketika dilihat dalam ukuran nor-
mal, simbol muncul di baris atas di paling kanan, sedangkan 
dalam tampilan ikhtisar, simbol muncul di sudut kiri atas 
gambar yang diperkecil.

Untuk membatalkan penandaan
 ▸ Tekan tombol fungsi 4

atau
 ▸ Tekan joystick ke bawah

• Tanda ★ akan hilang.

Catatan
• Dalam tampilan ikhtisar, penandaan hanya dapat dilakukan 

menggunakan tombol fungsi.
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DETEKSI MATA

PENGENALAN ORANG (PENGENALAN WAJAH)
Pengenalan orang adalah perluasan dari pengenalan wajah. Selain 
pola biometrik wajah, pola biometrik orang juga dikenali dan digu-
nakan untuk pemfokusan. Dengan demikian, orang yang pernah 
diukur dapat dilacak secara kontinu, meskipun wajahnya sesaat 
tidak terlihat. Terutama jika ada beberapa orang dalam gambar, 
fungsi ini secara lebih efektif mencegah fokus beralih secara tidak 
disengaja ke wajah lainnya.

Jika ada mata yang terdeteksi selama pengenalan wajah, hal ter-
sebut akan difokuskan. Jika sejumlah mata terdeteksi, Anda dapat 
memilih mata mana yang akan difokuskan. Mata yang dipilih saat 
ini akan disorot.
Selain itu, jika ada sejumlah wajah dalam foto, wajah yang diinginkan 
dapat dipilih dengan mudah.

Untuk beralih di antara berbagai wajah
 ▸ Tekan joystick ke arah yang diinginkan

Untuk memilih mata yang difokuskan
 ▸ Tekan joystick
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PENGATURAN ISO TERPERINCI
Khususnya selama perekaman video, penting untuk mengatur ISO 
sedikit demi sedikit untuk menghindari lonjakan pencahayaan. 
Oleh karena itu, Leica SL2-S mendukung pengaturan ISO otomatis 
dalam inkremen 1⁄2 EV atau 1⁄3 EV, bergantung pada pengaturan 
EV Increment. Dalam mode video, inkremen ini juga digunakan 
untuk pengaturan manual. Dalam mode foto, pengaturan ISO ma-
nual dilakukan dalam seluruh inkremen EV.
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FUNGSI HEMAT ENERGI

MENGAKTIFKAN MONITOR DAN EVF SECARA OTOMATIS
Monitor dan EVF nonaktif secara otomatis untuk menghemat ka-
pasitas baterai. Waktu penonaktifan ini dapat diatur.
Pengaturan ini juga memengaruhi fokus otomatis; penonaktifan 
otomatis juga menonaktifkan sistem AF. Jika fokus otomatis akan 
digunakan saat merekam melalui HDMI, sebaiknya gunakan pen-
gaturan Off.

Pengaturan pabrik: 1 min

 ▸ Dalam menu utama, pilih Camera Settings
 ▸ Pilih Power Saving
 ▸ Pilih All Displays Auto Off
 ▸ Pilih pengaturan yang diinginkan

(Off, 30 s, 1 min, 5 min)

Catatan
• Tampilan atas tidak terpengaruh oleh penonaktifan otomatis ini.
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MEMUSATKAN BIDANG PENGUKURAN AF
Fungsi Toggle Focus Point memungkinkan peralihan cepat antara 
dua posisi pengukuran dalam mode foto.
Saat fungsi ini dipanggil pertama kali, posisi bidang pengukuran 
AF akan diatur ulang ke bagian tengah gambar. Saat fungsi ini 
dipanggil kembali setelahnya, bidang pengukuran AF akan bolak-
balik beralih antara bagian tengah gambar dan posisi fokus yang 
terakhir digunakan.
Untuk melakukannya, fungsi Toggle Focus Point harus dialokasikan 
ke salah satu tombol fungsi (lihat panduan lengkap).

Catatan
• Fungsi ini tersedia untuk mode AF Spot, Field, Zone, dan 

Tracking.
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PRATINJAU UNTUK PENCAHAYAAN DAN 
KEDALAMAN BIDANG
Fungsi ini mensimulasikan efek dari pengaturan apertur dan kece-
patan rana saat ini. Dengan fungsi ini, pencahayaan dan kedalaman 
bidang foto dapat dinilai sebelum mengambil gambar. Fungsi ini 
beroperasi seperti tombol stop-down.
 ▸ Alokasikan fungsi Exposure/DOF Simulation ke tombol fungsi
 ▸ Tekan tombol fungsi

• Tampilan berubah secara siklis melalui beberapa opsi tam-
pilan.

 – Tidak ada prantinjau

 – Pratinjau apertur saat ini (keda-
laman bidang)

 – Pratinjau apertur saat ini (keda-
laman bidang) dan kecepatan 
rana (pratinjau pencahayaan)

Saat informasi pencahayaan terlihat, pratinjau kedalaman bidang 
atau pencahayaan yang aktif akan ditunjukkan oleh simbol mata 
berwarna hijau  di sebelah nilai apertur dan kecepatan rana. 
Selain itu, simbol satuan yang sesuai akan berwarna hijau.
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GEOTAGGING

MEREKAM LOKASI PENGAMBILAN GAMBAR
(HANYA JIKA TERSAMBUNG DENGAN APLIKASI LEICA 
FOTOS)
Informasi lokasi dapat diperoleh dari perangkat seluler yang ter-
sambung dengan aplikasi Leica FOTOS. Informasi lokasi saat ini 
kemudian akan ditulis ke dalam data Exif gambar (Geotagging).

 ▸ Aktifkan layanan lokasi di perangkat seluler
 ▸ Aktifkan Leica FOTOS dan sambungkan ke kamera (lihat bab 

"Leica FOTOS")
 ▸ Aktifkan geotagging untuk kamera ini di Leica FOTOS

Catatan
• Di negara atau wilayah tertentu, penggunaan GPS beserta 

teknologi yang terkait mungkin dibatasi. Setiap pelanggaran 
akan ditindak oleh otoritas negara. Oleh karena itu, sebelum 
melakukan perjalanan ke luar negeri, Anda harus menanyakan-
nya ke kedutaan besar negara yang akan dikunjungi atau agen 
perjalanan.

• Pembuatan koneksi Bluetooth membutuhkan waktu beberapa 
detik. Jika penonaktifan otomatis sudah berjalan di kamera, hal 
ini harus diperhitungkan saat memilih waktu tunda yang tepat.

• Selama pemutaran, gambar dengan informasi lokasi dapat dike-
nali melalui simbol geotagging.

STATUS GEOTAGGING
Status informasi lokasi yang tersedia akan ditunjukkan di monitor 
selama panel informasi ditampilkan dan geotagging aktif. Layar 
status selalu menunjukkan status geotagging saat ini. Selain itu, 
status geotagging juga muncul di tampilan atas.

Informasi lokasi sudah terbaru (penentuan posisi 
terakhir maks. 15 menit yang lalu).

Informasi lokasi tidak lagi sepenuhnya terbaru (pe-
nentuan posisi terakhir maks. 12 jam yang lalu).

Informasi lokasi yang tersedia sudah kedaluwarsa 
(penentuan posisi terakhir lebih dari 12 jam yang 
lalu).
Tidak ada data posisi yang ditulis ke data Exif.

Tidak 
ada ikon

Geotagging tidak aktif

Selama kamera tersambung ke Leica FOTOS, informasi lokasi akan 
terus diperbarui. Oleh karena itu, fungsi Bluetooth pada kamera 
dan perangkat seluler harus tetap diaktifkan untuk mendapatkan 
informasi terbaru. Namun, aplikasi tersebut tidak harus terbuka di 
latar depan.
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OUTPUT RAW MELALUI HDMI
Leica SL2-S mengontrol output dalam format RAW untuk pengam-
bilan gambar dengan perekam eksternal. Sinyal videonya memiliki 
kedalaman warna 12 bit. Sinyal ini dikeluarkan melalui koneksi 
HDMI serta dapat direkam dan diproses dengan perekam eksternal 
(seperti Atomos Ninja V+).
Saat ini perangkat berikut didukung: 
 – Video Assist 12G HDR (merek Blackmagic) 
 – Ninja V (merek Atomos)
 – Ninja V+ (merek Atomos)

 ▸ Dalam menu utama, pilih Video Format / Resolution
 ▸ Pilih RAW (via HDMI)
 ▸ Pilih kecepatan bingkai yang diinginkan

Catatan
• Dengan output RAW melalui HDMI, prosesnya tidak akan mem-

baca seluruh area sensor, tetapi hanya area yang sesuai dengan 
ukuran sensor Super 35 di kamera sinema profesional.

• Untuk perekaman dalam format RAW, format sensor secara 
otomatis dialihkan ke APS-C.

• Perhatikan petunjuk pengoperasian untuk perangkat eksternal.
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T-STOP DALAM MODE CINE
Pengaturan apertur di T-Stop (mode Cine) telah ditingkatkan dan 
mendukung pengaturan dalam 1⁄2 atau 13 langkah (dengan lensa 
Leica yang kompatibel).


