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FIRMWARE

Cameramodel Firmware-versie
Leica SL2-S 3.0

FOTO & VIDEO

 _NIEUW: Directe instelling van de ISO-gevoeligheid door middel van duimwieltje / voorste instelwiel

 _NIEUW: Tijd voor de automatische uitschakeling van het WLAN instelbaar ( Wi-Fi sleep mode )

 _NIEUW: Markeren van foto's en video's met behulp van een joystick

 _UITGEBREID: Ondersteuning van extra functies voor objectieven van de L-Mount-Alliance

 _UITGEBREID: Meer functies voor directe toegang via FN-knop selecteerbaar

 _VERBETERD:  AF-meetmethode  Eye/Face/Body Detection  biedt de mogelijkheid het primair scherpgestelde 
oog te selecteren

 _VERBETERD: ISO-instelling in kleinere stappen (1⁄2 EV of 1⁄3 EV)

 _VERBETERD:  Energiebesparingmodus volledig deactiveerbaar (geen uitschakeling van het AF-systeem bij opname 
via HDMI)

 _VERBETERD: Fouten in de firmware verhelpen
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FOTO

 _NIEUW: Snelle verandering van de AF-meetpositie tussen de laatst gebruikte positie en het beeldmidden

 _NEU: Voorvertoning voor belichting en scherptediepte

 _VERBETERD: Geotagging (via Leica FOTOS)

VIDEO

 _NIEUW: Uitvoer in de RAW-indeling via HDMI voor registratie met een externe recorder

 _VERBETERD: Diafragma-instelling in T-stops (stappen van 1⁄2 respectievelijk 1⁄3) in de cinemodus

 _VERBETERD: Compatibiliteit van de HDMI-uitvoer met Leica FOTOS

 _VERBETERD: Compatibiliteit van de HDMI-uitvoer met USB-aansluiting
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FIRMWARE-UPDATES
Leica werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling en opti-
malisering 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. Hiertoe biedt Leica op onregelmatige tijden 
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. Gebruikers van Leica FOTOS worden 
eveneens automatisch geïnformeerd over firmware-updates voor 
hun Leica camera.

Om vast te stellen welke firmwareversie er is geïnstalleerd
 ▸ In het hoofdmenu,  Camera 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:
https://club.leica-camera.com

FIRMWARE-UPDATES TOEPASSEN

De onderbreking van een lopende firmware-update kan leiden 
tot zware en onherstelbare schade aan uw uitrusting!
Daarom moet u tijdens de firmware-update speciaal op de vol-
gende aanwijzingen letten:
• De camera niet uitschakelen!
• De geheugenkaart er niet uitnemen!
• De batterij er niet uitnemen!
• Het objectief er niet afnemen!

Aanwijzingen
• Wanneer de batterij onvoldoende is geladen, krijgt u een waar-

schuwing. Laad in dit geval eerst de batterij op en herhaal de 
hierboven beschreven actie.

• In het submenu  Camera Information  vindt u verdere apparaat- 
en landspecifieke goedkeuringstekens of -nummers.
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VOORBEREIDINGEN
 ▸ Batterij volledig opladen en plaatsen
 ▸ Een eventueel aanwezige tweede SD-kaart uit de camera ver-

wijderen
 ▸ Alle eventueel aanwezige firmware-bestanden van de geheugen-

kaart verwijderen
• Het is aan te bevelen om alle opnamen van de geheugenkaart 

op te slaan en ze daarna in de camera te formatteren.
(Let op: gegevensverlies! Als u de geheugenkaart formatteert, 
gaan alle gegevens verloren.)

 ▸ Meest actuele firmware ophalen
 ▸ Op geheugenkaart opslaan

• Bewaar het firmware-bestand op het hoogste niveau van de 
geheugenkaart (niet in een submap).

 ▸ Geheugenkaart in de camera plaatsen
 ▸ Camera inschakelen

CAMERA-FIRMWARE BIJWERKEN
 ▸ Voorbereidingen treffen
 ▸ In het hoofdmenu,  Camera Information  kiezen
 ▸  Camera Firmware Version  kiezen
 ▸  Start Update  kiezen

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

• De vraag  Save profiles on SD Card?  verschijnt.
 ▸  Yes / No  kiezen

• Update start automatisch.
• Tijdens de procedure knippert de onderste status-LED.
• Na het voltooien en beëindigen verschijnt een bijbehorende 

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

Aanwijzing
• Na het opnieuw opstarten moet u de datum & tijd en de taal 

opnieuw instellen. De camera stelt u de bijbehorende vragen.
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INDELING INSTELWIEL
U kunt het duimwieltje en het voorste instelwiel zodanig configu-
reren dat de handmatige ISO-instelling rechtstreeks kan plaats-
vinden. Bovendien kunt u beide bedieningselementen geheel 
onafhankelijk van elkaar indelen.

Indeling realiseren

 ▸ Naar de gewenste modus (foto of video) gaan
 ▸ In het hoofdmenu,  Customize Control  kiezen
 ▸  Wheel Assignment (AF-lens)  /  Wheel Assignment (MF-lens)  

kiezen

Om de gewenste belichtingsmodus te kiezen
 ▸ Joystick naar boven / onder indrukken

• De momenteel instelbare indelingen krijgen een rode markering.

Om de indeling voor het duimwieltje te kiezen
 ▸ Duimwieltje draaien

• De indeling voor het duimwieltje pendelt tussen de beschikbare 
functies.

Om de indeling voor het voorste instelwiel te kiezen
 ▸ Voorste instelwiel draaien

• De indeling voor het voorste instelwiel pendelt tussen de 
beschikbare functies.

Om de indelingen op te slaan en het menu te verlaten
 ▸ Joystick naar links indrukken

of
 ▸ Ontspanner aantikken

of
 ▸ MENU-knop indrukken
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DE INSTELWIELEN TOEWIJZEN
(IN DE OPNAMEMODUS)
De functie van de beide instelwielen verschilt per actieve belich-
tingsmodus. De wieltoewijzing kunt u onafhankelijk voor foto- en 
videomodus voor iedere belichtingsmodus instellen.

BIJ GEBRUIK VAN AF-OBJECTIEVEN
De volgende tabellen tonen de beschikbare functies (fabrieksin-
stelling steeds vet weergegeven).

Fotomodus

Duimwieltje Voorste instelwiel

P Programma-shift
Belichtingscorrectie
ISO

Programma-shift
Belichtingscorrectie
ISO

S Belichtingscorrectie
Sluitertijd
ISO

Belichtingscorrectie
Sluitertijd
ISO

A Diafragma
Belichtingscorrectie
ISO

Diafragma
Belichtingscorrectie
ISO

M Diafragma
Sluitertijd
ISO

Diafragma
Sluitertijd
ISO

Videomodus

Duimwieltje Voorste instelwiel

P Microphone Gain
Belichtingscorrectie
ISO

Microphone Gain
Belichtingscorrectie
ISO

S Belichtingscorrectie
Sluitertijd
ISO

Belichtingscorrectie
Sluitertijd
ISO

A Diafragma
Belichtingscorrectie
ISO

Diafragma
Belichtingscorrectie
ISO

M Diafragma
Sluitertijd
ISO

Diafragma
Sluitertijd
ISO
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INSTELWIELEN INDIVIDUALISEREN
U kunt beide instelwielen onafhankelijk van elkaar indelen. De be-
schikbare functies zijn afhankelijk van de belichtingsmodus. 

 ▸ Naar de gewenste modus (foto of video) gaan
 ▸ In het hoofdmenu,  Customize Control  kiezen
 ▸  Wheel Assignment (AF-lens)  kiezen
 ▸ Gewenste toewijzing kiezen

BIJ GEBRUIK VAN MF-OBJECTIEVEN
De volgende tabellen tonen de beschikbare functies (fabrieksin-
stelling steeds vet weergegeven).

Fotomodus

Duimwieltje Voorste instelwiel

A Vergroting
Belichtingscorrectie
ISO

Vergroting
Belichtingscorrectie
ISO

M Vergroting
Sluitertijd
ISO

Vergroting
Sluitertijd
ISO

Videomodus

Duimwieltje Voorste instelwiel

A Vergroting
Belichtingscorrectie
ISO

Vergroting
Belichtingscorrectie
ISO

M Vergroting
Sluitertijd
ISO

Vergroting
Sluitertijd
ISO
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INSTELWIELEN INDIVIDUALISEREN
U kunt beide instelwielen onafhankelijk van elkaar indelen. De be-
schikbare functies zijn afhankelijk van de belichtingsmodus. 

 ▸ Naar de gewenste modus (foto of video) gaan
 ▸ In het hoofdmenu,  Customize Control  kiezen
 ▸  Wheel Assignment (MF-lens)  kiezen
 ▸ Gewenste toewijzing kiezen
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INSTELMOGELIJKHEDEN VOOR WLAN- 
UITSCHAKELING

WLAN AUTOMATISCH BEËINDIGEN
(Slaapmodus)
In de fabrieksinstelling wordt het door de camera aangeboden 
WLAN reeds na kortstondige inactiviteit automatisch uitgeschakeld, 
om stroom te besparen. U kunt het tijdstip van de automatische 
uitschakeling aanpassen. Daardoor is in de gekozen periode altijd 
snelle toegang tot de camera mogelijk.
Fabrieksinstelling:  After 5 min 

 ▸ In het hoofdmenu,  Leica FOTOS  kiezen
 ▸  Wi-Fi Sleep Mode  kiezen
 ▸ Gewenste instelling kiezen

 –  After 5 min : uitschakeling na 5 minuten inactiviteit
 –  Tomorrow : vandaag geen automatische energiebesparing
 –  Never : WLAN blijft permanent aan
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MARKEREN VAN FOTO'S EN VIDEO'S MET 
BEHULP VAN EEN JOYSTICK
Nu kunt u in de weergavemodus foto- en video-opnamen ook  
selecteren met een joystick.

MARKEREN / EVALUEREN
U kunt opnamen markeren als favorieten, om ze sneller weer te 
vinden, of om het latere wissen van meer opnamen te vereen-
voudigen. Markeren is zowel in de gangbare weergave als in het 
overzicht mogelijk.

Om te markeren
 ▸ Functieknop 4 indrukken

of
 ▸ Joystick naar boven drukken

• De opname wordt gemarkeerd met ★. Het symbool verschijnt 
bij het bekijken in gangbare grootte in de kopregel helemaal 
rechts; in de overzicht in de linker onderhoek van de verkleinde 
opnamen.

Om de markering op te heffen
 ▸ Functieknop 4 indrukken

of
 ▸ Joystick naar onderen drukken

• De markering ★ verdwijnt.

Aanwijzing
• In de overzichtsweergave is het selecteren uitsluitend mogelijk 

via de functieknop.
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OGEN HERKENNEN

PERSONENHERKENNING (GEZICHTSHERKENNING)
De personenherkenning is een uitbreiding van de gezichtsherken-
ning. Daarbij worden naast biometrische patronen van gezichten 
deze ook van het lichaam herkend en gebruikt voor het scherp-
stellen. Zo kan een eenmaal opgemeten persoon continu worden 
gevolgd, ook als het gezicht korte tijd niet is te zien. Speciaal bij 
meerdere personen in het beeld verhindert deze functie daardoor 
ook beter abusievelijke 'sprongen' naar andere gezichten.

Als bij de gezichtsherkenning een oog wordt herkend, wordt daar-
op scherpgesteld. Als er meerdere ogen worden waargenomen, 
kunt u kiezen op welk oog u wilt scherpstellen. Het momenteel 
gekozen oog wordt gemarkeerd.
Bovendien kunt u bij meerdere gezichten in het beeld gemakkelijk 
het gewenste gezicht kiezen.

Om te wisselen tussen gezichten
 ▸ Beweeg de joystick in de gewenste richting

Om naar het gewenste oog te gaan
 ▸ Joystick indrukken
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FIJNERE ISO-INSTELLING
Met name bij video-opnamen is een fijnmazige ISO-instelling be-
langrijk om belichtingssprongen te vermijden. Daarom ondersteunt 
de Leica SL2-S de automatische ISO-instelling in stappen van 
1⁄2 EV of 1⁄3 EV, afhankelijk van de instelling van  Stapgrootte EV . 
In de videomodus wordt deze stapgrootte ook gebruikt voor 
de handmatige instelling. In de fotomodus vindt de handmatige 
ISO-instelling plaats in hele EV-stappen.
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ENERGIEBESPARINGSFUNCTIES

MONITOR EN EVF AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
De monitor en EVF schakelen automatisch uit, om batterijcapaci-
teit te besparen. U kunt de tijd tot aan de uitschakeling instellen.
Deze instelling heeft ook invloed op de autofocus; bij het automa-
tisch uitschakelen wordt het AF-systeem ook gedeactiveerd. Als 
u bij de registratie via HDMI de autofocus wilt gebruiken, wordt 
aanbevolen de instelling  Off  te kiezen.

Fabrieksinstelling:  1 min 

 ▸ In het hoofdmenu  Camera Settings  kiezen
 ▸  Power Saving  kiezen
 ▸  All Displays Auto Off  kiezen
 ▸ Gewenste instelling kiezen

( Off ,  30 s ,  1 min ,  5 min )

Aanwijzing
• Het top-display wordt niet automatisch uitgeschakeld.
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AF-MEEETVELD CENTREREN
Met behulp van de functie  AF-meetveld centreren  kunt u in de 
fotomodus snel wisselen tussen twee meetposities.
De eerste oproep van de functie zet de positie van het AF-meet-
veld terug in het beeldmidden. Met iedere verdere oproep springt 
het AF-meetveld heen en weer tussen het beeldmidden en de 
laatst gebruikte scherpstelpositie.
Daartoe moet u de functie  AF-meetveld centreren  toewijzen aan 
één van de functietoetsen (zie uitgebreide handleiding).

Aanwijzing
• Deze functie is beschikbaar voor de AF-modi  Spot ,  Field ,  Zone  

en  Tracking .



NL

16

VOORVERTONING VOOR BELICHTING EN 
SCHERPTEDIEPTE
Met behulp van deze functie simuleert u de effecten van de huidige 
instellingen voor diafragma en sluitertijd. Daardoor kunt u belichting 
en scherptediepte van het beeld vóór de opname beoordelen. De 
functie komt overeen met die van een diafragmaknop.
 ▸ De functie  Voorvertoning belichting / scherptediepte  toewijzen 

aan een functieknop
 ▸ Functieknop indrukken

• De weergave gaat cyclisch door de weergaveopties.

 – Geen voorvertoning

 – Voorvertoning van het huidige 
diafragma (scherptediepte)

 – Voorvertoning van het huidige 
diafragma (scherptediepte) en 
sluitertijd (belichtings-voorver-
toning)

Als de belichtingsgegevens zichtbaar zijn, wordt een actieve 
voorvertoning voor scherptediepte en belichting aangegeven door 
een groen oogsymbool  naast de waarden voor diafragma en 
sluitertijd. Bovendien wordt het betreffende eenhedensymbool 
groen ingekleurd.
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GEOTAGGING

OPNAMELOCATIE REGISTREREN
(UITSLUITEND IN VERBINDING MET DE LEICA FOTOS 
APP)
In combinatie met de Leica FOTOS App kunt u locatie-info via een 
mobiel apparaat ontvangen. De huidige locatie-info wordt dan in 
de Exif-bestanden van de opnamen geschreven (Geotagging).

 ▸ In het mobiele apparaat navigatiediensten activeren
 ▸ Leica FOTOS activeren en met camera verbinden (zie het hoofd-

stuk 'Leica FOTOS')
 ▸ In Leica FOTOS de Geotagging voor deze camera activeren

Aanwijzingen
• In bepaalde landen of regio's is het gebruik van GPS en daar-

mee samenhangende technologieën misschien beperkt. Over-
tredingen worden vervolgd door de autoriteiten. Voor reizen 
naar het buitenland dient u zich in elk geval bij de ambassade 
van het betreffende land, respectievelijk uw reisorganisatie hier-
over te laten informeren.

• Het realiseren van de Bluetooth-verbinding duurt enkele secon-
den. Als in de camera een automatische uitschakeling actief is, 
moet u daar rekening mee houden bij het kiezen van de bijbeho-
rende wachttijd.

• Bij de weergave worden opnamen met locatie-info gemarkeerd 
met het Geotagging-symbool.

GEOTAGGING-STATUS
De status van deze locatie-info wordt weergegeven op de monitor, 
zolang de infobalken worden weergegeven en Geotagging actief is. 
Het statusscherm toont altijd de huidige Geotagging-status. En de 
Geotagging-status verschijnt ook in het top-display.

De locatiegegevens zijn actueel (laatste positiebe-
paling maximaal 15 minuten geleden).

De locatiegegevens zijn niet gegarandeerd meer 
actueel (laatste positiebepaling maximaal 12 uur 
geleden).

De betreffende locatiegegevens zijn verouderd 
(laatste positiebepaling meer dan 12 uur geleden).
Er worden geen positiegegevens in de Exif-gege-
vens geschreven.

Geen  
pictogram

Geotagging is niet actief.

Zolang de camera is verbonden met Leica FOTOS, wordt de 
locatie-info doorlopend bijgewerkt. Daarom moeten voor de 
meest actuele info de Bluetooth-functie van de camera en van het 
mobiele apparaat ingeschakeld blijven. Maar de App hoeft niet in 
voorgrond te zijn geopend.
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RAW-UITVOER VIA HDMI
De Leica SL2-S beheerst de uitvoer in de RAW-indeling voor opna-
me met een externe recorder. Het videosignaal beschikt dan over 
een kleurdiepte van 12 bit. Dit signaal wordt via de HDMI-aanslui-
ting afgegeven en kan door een externe recorder (zoals de Atomos 
Ninja V+) worden opgenomen en worden verwerkt.
Momenteel worden de volgende apparaten ondersteund: 
 – Video Assist 12G HDR (firma Blackmagic) 
 – Ninja V (firma Atomos)
 – Ninja V+ (firma Atomos)

 ▸ In het hoofdmenu,  Video Format / Resolution  kiezen
 ▸  RAW (via HDMI)  kiezen
 ▸ Gewenste beeldsnelheid kiezen

Aanwijzingen
• Bij de RAW-uitvoer via HDMI wordt niet het gehele sensorvlak 

uitgelezen, maar een gedeelte dat overeenkomt met de grootte 
van de Super 35-sensoren van professionele cinecamera's.

• Neem de bedieningstips van het externe apparaat in acht.
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T-STOP IN DE CINEMODUS
De diafragma-instelling in T-stops (cinemodus) is verbeterd en on-
dersteunt de instelling in stappen van 1⁄2 of 1⁄3 (met compatibele 
Leica objectieven).


