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OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE

Model aparatu Wersja oprogramowania sprzętowego
Leica SL2-S 3.0

ZDJĘCIE & FILM

 _NOWE: Bezpośrednie ustawienie czułości ISO za pomocą tylnego/przedniego pokrętła regulacyjnego

 _NOWE: Regulowany czas do automatycznego wyłączenia sieci WLAN (Wi-Fi sleep mode)

 _NOWE: Zaznaczanie obrazów i filmów za pomocą dżojstika

 _ROZSZERZONE: Obsługa dodatkowych funkcji dla obiektywów L-Mount Alliance

 _ROZSZERZONE:  Dalsze funkcje można wybrać w celu uzyskania bezpośredniego dostępu za pomocą przycisku 
FN

 _UDOSKONALONE:  Metoda pomiaru AF Eye/Face/Body Detection umożliwia wybór oka, na które jest ustawiona 
największa ostrość

 _UDOSKONALONE: Ustawienie ISO w niewielkich stopniach (1⁄2 EV lub 1⁄3 EV)

 _UDOSKONALONE:  Możliwość całkowitego wyłączenia trybu oszczędzania energii (brak wyłączenia systemu 
AF podczas nagrywania przez HDMI)

 _UDOSKONALONE: Poprawianie błędów w oprogramowaniu sprzętowym
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ZDJĘCIE

 _NOWE: Szybka zmiana pozycji pomiaru AF między ostatnio używaną pozycją a środkiem obrazu

 _NOWE: Podgląd ekspozycji i głębi ostrości

 _UDOSKONALONE: Geotagowanie (przez Leica FOTOS)

FILM

 _NOWE: Wyjście w formacie RAW przez złącze HDMI do nagrywania za pomocą zewnętrznej nagrywarki

 _UDOSKONALONE: Regulacja przysłony w stopniach T (1⁄2 lub 1⁄3 stopnia) w trybie CINE

 _UDOSKONALONE: Zgodność wyjścia HDMI z Leica FOTOS

 _UDOSKONALONE: Zgodność wyjścia HDMI ze złączem USB
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AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA  
SPRZĘTOWEGO
Leica nieustannie pracuje nad dalszym rozwojem i optymalizacją 
Państwa aparatu. Ponieważ bardzo wiele funkcji aparatu jest ste-
rowanych wyłącznie oprogramowaniem, ulepszenia i rozszerzenia 
zakresu funkcji mogą być zainstalowane w aparacie w późniejszym 
czasie. W tym celu Leica oferuje w nieregularnych odstępach cza-
su aktualizacje oprogramowania, które są dostępne do pobrania 
na naszej stronie internetowej.
Po zarejestrowaniu aparatu, Leica będzie informować Państwa 
o wszelkich nowych aktualizacjach. Użytkownicy programu Leica 
FOTOS są również automatycznie informowani o aktualizacjach 
oprogramowania sprzętowego dla swoich aparatów Leica.

Aby ustalić, która wersja oprogramowania jest zainstalowana
 ▸ W menu głównym wybrać Camera Information

• Wyświetlane są aktualne wersje oprogramowania.

Dalsze informacje dotyczące rejestracji, aktualizacji oprogra-
mowania sprzętowego i pobierania plików dla aparatu, a także 
wszelkie zmiany i uzupełnienia informacji zawartych w niniejszej 
instrukcji obsługi można znaleźć w części „Obszar Klienta” pod 
adresem:
https://club.leica-camera.com

PRZEPROWADZANIE AKTUALIZACJI  
OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO

Przerwanie trwającej aktualizacji oprogramowania sprzętowego 
może spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenie urzą-
dzenia!
Dlatego podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego 
należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe instrukcje:
• Nie wyłączać aparatu!
• Nie wyjmować karty pamięci!
• Nie wyjmować akumulatora!
• Nie zdejmować obiektywu!

Wskazówki
• Jeśli akumulator nie jest wystarczająco naładowany, pojawi się 

komunikat ostrzegawczy. W takim przypadku należy najpierw 
naładować akumulator i powtórzyć procedurę opisaną powyżej.

• W podmenu Camera Information znajdują się dalsze znaki lub 
numery dopuszczenia właściwe dla danego urządzenia i kraju.
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PRZYGOTOWANIA
 ▸ Całkowicie naładować i włożyć akumulator
 ▸ Wyjąć z aparatu drugą kartę SD
 ▸ Usunąć z karty pamięci wszelkie pliki oprogramowania sprzętowego

• Zalecane jest utworzenie kopii zapasowej wszystkich nagrań 
z karty pamięci, a następnie sformatowanie jej w aparacie.
(Uwaga: utrata danych! W przypadku formatowania karty 
pamięci wszystkie znajdujące się na niej dane zostaną utra-
cone.)

 ▸ Pobrać najnowsze oprogramowanie sprzętowe
 ▸ Zapisać na karcie pamięci

• Plik z oprogramowaniem sprzętowym musi być zapisany na 
najwyższym poziomie karty pamięci (nie w podkatalogu).

 ▸ Włożyć kartę pamięci do aparatu
 ▸ Włączyć aparat

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA APARATU
 ▸ Przeprowadzić przygotowania
 ▸ W menu głównym wybrać Camera Information
 ▸ Wybrać Camera Firmware Version
 ▸ Wybrać Start Update

• Zostanie wyświetlone zapytanie z informacją o aktualizacji.
 ▸ Sprawdzić informacje o wersjach
 ▸ Wybrać Yes

• Pojawia się zapytanie Save profiles on SD Card?

 ▸ Wybrać Yes/No
• Aktualizacja rozpocznie się automatycznie.
• Podczas tego procesu miga dolna dioda statusu.
• Po pomyślnym zakończeniu pojawia się odpowiedni komunikat 

z prośbą o ponowne uruchomienie.
 ▸ Należy wyłączyć aparat i włączyć go jeszcze raz

Wskazówka
• Po ponownym uruchomieniu urządzenia należy ponownie ustawić 

datę i godzinę oraz język. Pojawia się odpowiednie zapytanie.
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KONFIGURACJA POKRĘTEŁ
Tylne i przednie pokrętło można skonfigurować tak, aby umożliwić 
ręczne ustawienie czułości ISO w czasie rzeczywistym. Te dwa 
elementy sterujące można również przypisać zupełnie niezależnie 
od siebie.

DOKONYWANIE PRZYPISANIA

 ▸ Przełączanie na żądany tryb pracy (zdjęcie lub film)
 ▸ W menu głównym wybrać Customize Control
 ▸ Wybrać Wheel Assignment (AF-lens) / Wheel Assignment (MF-lens)

Aby wybrać żądany tryb ekspozycji
 ▸ Nacisnąć dżojstik w górę lub w dół

• Aktualnie ustawione przypisania są wyróżnione kolorem 
czerwonym.

Aby przypisać funkcje pokrętła tylnego
 ▸ Przekręcić tylne pokrętło regulacyjne

• Przypisanie pokrętła zmienia się pomiędzy dostępnymi funk-
cjami.

Aby przypisać funkcje pokrętła przedniego
 ▸ Przekręcić przednie pokrętło regulacyjne

• Przypisanie pokrętła zmienia się pomiędzy dostępnymi funk-
cjami.

Aby zapisać ustawienia i wyjść z menu
 ▸ Nacisnąć dżojstik w lewo

lub
 ▸ Nacisnąć spust migawki

lub
 ▸ Nacisnąć przycisk MENU
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PROGRAMOWANIE POKRĘTEŁ REGULACYJNYCH
(W TRYBIE NAGRYWANIA)
Funkcja obu pokręteł zależy od aktywnego trybu ekspozycji. 
Przyporządkowanie pokręteł można ustawić niezależnie dla trybu 
zdjęcie i film dla każdego trybu ekspozycji.

W PRZYPADKU UŻYCIA OBIEKTYWÓW
Dostępne funkcje zostały przedstawione w poniższych tabelach 
(ustawienia fabryczne wyróżniono pogrubioną czcionką).

Tryb zdjęcie

Tylne pokrętło  
regulacyjne

Przednie pokrętło  
regulacyjne

P Przesunięcie programu
Kompensacja ekspozycji
ISO

Przesunięcie programu
Kompensacja ekspozycji
ISO

S Kompensacja ekspozycji
Czas otwarcia migawki
ISO

Kompensacja ekspozycji
Czas otwarcia migawki
ISO

A Przysłona
Kompensacja ekspozycji
ISO

Przysłona
Kompensacja ekspozycji
ISO

M Przysłona
Czas otwarcia migawki
ISO

Przysłona
Czas otwarcia migawki
ISO

Tryb film

Tylne pokrętło  
regulacyjne

Przednie pokrętło  
regulacyjne

P Wzmocnienie mikrofonu
Kompensacja ekspozycji
ISO

Wzmocnienie mikrofonu
Kompensacja ekspozycji
ISO

S Kompensacja ekspozycji
Czas otwarcia migawki
ISO

Kompensacja ekspozycji
Czas otwarcia migawki
ISO

A Przysłona
Kompensacja ekspozycji
ISO

Przysłona
Kompensacja ekspozycji
ISO

M Przysłona
Czas otwarcia migawki
ISO

Przysłona
Czas otwarcia migawki
ISO
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INDYWIDUALIZACJA POKRĘTEŁ REGULACYJNYCH
Oba pokrętła mogą być używane niezależnie od siebie. Dostępne 
funkcje zależą od trybu ekspozycji. 

 ▸ Przełączanie na żądany tryb pracy (zdjęcie lub film)
 ▸ W menu głównym wybrać Customize Control
 ▸ Wybrać Wheel Assignment (AF-lens)
 ▸ Dokonać żądanego przypisania

W PRZYPADKU UŻYCIA OBIEKTYWÓW MF
Dostępne funkcje zostały przedstawione w poniższych tabelach 
(ustawienia fabryczne wyróżniono pogrubioną czcionką).

Tryb zdjęcie

Tylne pokrętło  
regulacyjne

Przednie pokrętło  
regulacyjne

A Powiększenie
Kompensacja ekspozycji
ISO

Powiększenie
Kompensacja ekspozycji
ISO

M Powiększenie
Czas otwarcia migawki
ISO

Powiększenie
Czas otwarcia migawki
ISO

Tryb film

Tylne pokrętło  
regulacyjne

Przednie pokrętło  
regulacyjne

A Powiększenie
Kompensacja ekspozycji
ISO

Powiększenie
Kompensacja ekspozycji
ISO

M Powiększenie
Czas otwarcia migawki
ISO

Powiększenie
Czas otwarcia migawki
ISO



PL

9

INDYWIDUALIZACJA POKRĘTEŁ REGULACYJNYCH
Oba pokrętła mogą być używane niezależnie od siebie. Dostępne 
funkcje zależą od trybu ekspozycji. 

 ▸ Przełączanie na żądany tryb pracy (zdjęcie lub film)
 ▸ W menu głównym wybrać Customize Control
 ▸ Wybrać Wheel Assignment (MF-lens)
 ▸ Dokonać żądanego przypisania
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OPCJE USTAWIEŃ WYŁĄCZANIA SIECI WIFI

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE SIECI WIFI
(Sleep-Mode)
W ustawieniu fabrycznym sieć WLAN obsługiwana przez aparat 
jest automatycznie wyłączana po krótkim okresie bezczynności 
w celu oszczędzania energii. Czas automatycznego wyłączenia 
można regulować. Umożliwia to szybki dostęp do aparatu w dowol-
nym momencie.
Ustawienie fabryczne: After 5 min

 ▸ W menu głównym wybrać Leica FOTOS
 ▸ Wybrać Wi-Fi Sleep Mode
 ▸ Wybrać żądane ustawienie

 –  After 5 min: wyłączanie po 5 minutach bezczynności
 –  Tomorrow: dzisiaj nie ma automatycznego wyłączania
 –  Never: WLAN pozostaje stale włączony
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ZAZNACZANIE OBRAZÓW I FILMÓW ZA 
POMOCĄ DŻOJSTIKA
W trybie odtwarzania zdjęcia i nagrania filmu można teraz zaznaczać 
także za pomocą dżojstika.

ZAZNACZANIE I OCENIANIE
Zdjęcia można zaznaczyć jako ulubione, aby móc je szybciej odna-
leźć lub aby ułatwić sobie późniejsze usuwanie kilku zdjęć. Zazna-
czanie jest możliwe zarówno w widoku normalnym, jak i w widoku 
przeglądowym.

Aby zaznaczyć
 ▸ Nacisnąć przycisk funkcyjny 4

lub
 ▸ Nacisnąć dżojstik w górę

• Zdjęcie zostaje zaznaczone symbolem ★. Symbol ten pojawia 
się w nagłówku po prawej stronie przy normalnym rozmiarze 
oraz w lewym górnym rogu pomniejszonych zdjęć w widoku 
przeglądowym.

W celu usunięcia zaznaczenia
 ▸ Nacisnąć przycisk funkcyjny 4

lub
 ▸ Nacisnąć dżojstik w dół

• Znika znak ★.

Wskazówka
• Na wyświetlaczu przeglądowym zaznaczanie jest możliwe tylko 

za pomocą przycisku funkcyjnego.
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ROZPOZNAWANIE OCZU

ROZPOZNAWANIE OSÓB (ROZPOZNAWANIE TWARZY)
Rozpoznawanie osób jest rozszerzeniem rozpoznawania twarzy. 
Oprócz biometrycznych wzorców twarzy, rozpoznawane są również 
wzorce ciała i następnie wykorzystywane przy ustawianiu ostrości. 
W ten sposób odpowiednia osoba, może być ciągle namierzana, 
nawet jeśli jej twarz nie jest widoczna przez krótki czas. Zwłaszcza 
gdy na zdjęciu znajduje się kilka osób, funkcja ta zapobiega nieza-
mierzonemu „przeskakiwaniu” do innych twarzy.

Jeśli podczas rozpoznawania twarzy zostanie wykryte oko, na nim 
jest skupiana uwaga. Jeśli wykryto kilka oczu, można wybrać oko, 
na którym ma zostać ustawiona ostrość. Aktualnie wybrane oko 
jest podświetlone.
Ponadto, jeśli na zdjęciu znajduje się kilka twarzy, można łatwo 
wybrać żądaną twarz.

Aby przełączać między twarzami
 ▸ Nacisnąć dżojstik w wybranym kierunku

Aby zmienić oko, na którym ma zostać ustawiona ostrość
 ▸ Nacisnąć dżojstik
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DOKŁADNIEJSZE USTAWIENIE ISO
Szczególnie podczas nagrywania filmów ważne jest ustawienie ISO 
z niewielkim stopniowaniem, aby uniknąć skoków ekspozycji. Dla-
tego też aparat Leica SL2-S obsługuje automatyczne ustawienie 
ISO w stopniach co 1⁄2 EV lub 1⁄3 EV, w zależności od ustawienia 
EV Increment. W trybie film ten rodzaj niewielkiego stopniowania 
jest również używany do regulacji ręcznej. W trybie zdjęcie ręczne 
ustawienie ISO odbywa się w pełnych stopniach EV.
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FUNKCJE OSZCZĘDZANIA ENERGII

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE EKRANU ORAZ EVF
Ekran i EVF wyłączają się automatycznie w celu oszczędzania 
energii akumulatora. Czas do wyłączenia można regulować.
To ustawienie ma również wpływ na działanie autofokusa; system 
AF jest również wyłączany podczas automatycznego wyłączania. 
Jeśli podczas nagrywania przez HDMI ma być używany autofokus, 
zalecane jest ustawienie Off.

Ustawienie fabryczne: 1 min

 ▸ W menu głównym wybrać Camera Settings
 ▸ Wybrać Power Saving
 ▸ Wybrać All Displays Auto Off
 ▸ Wybrać żądane ustawienie

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

Wskazówka
• Automatyczne wyłączanie nie ma wpływu na górny wyświetlacz.
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TOGGLE FOCUS POINT
Funkcja Toggle Focus Point umożliwia szybkie przełączanie między 
dwiema pozycjami pomiarowymi w trybie zdjęcie.
Pierwsze wywołanie funkcji ustawia pozycję pola pomiarowego AF 
z powrotem na środku obrazu. Przy każdym kolejnym wywołaniu 
punkt AF przeskakuje między środkiem obrazu a ostatnio używaną 
pozycją ustawiania ostrości.
W tym celu należy przypisać funkcję Toggle Focus Point do jednego 
z przycisków funkcyjnych (patrz szczegółowe instrukcje).

Wskazówka
• Ta funkcja jest dostępna dla trybów AF Spot, Field, Zone 

i Tracking.
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PODGLĄD EKSPOZYCJI I GŁĘBI OSTROŚCI
Ta funkcja symuluje efekty bieżących ustawień przysłony i czasu 
otwarcia migawki. Umożliwia to ocenę ekspozycji i głębi ostrości 
obrazu przed wykonaniem zdjęcia. Funkcja ta odpowiada funkcji 
przycisku ściemniania.
 ▸ Przypisanie funkcji Exposure/DOF Simulation do klawisza funk-

cyjnego
 ▸ Nacisnąć przycisk funkcyjny

• Na wyświetlaczu pojawiają się cyklicznie opcje powiadomień.

 – Brak podglądu

 – Podgląd bieżącej przysłony 
(głębia ostrości)

 – Podgląd bieżącej przysłony  
(głębia ostrości) i czasu otwarcia 
migawki (podgląd ekspozycji)

Gdy informacje o ekspozycji są widoczne, aktywna głębia ostrości 
lub podgląd ekspozycji są oznaczone symbolem zielonego oka  
obok wartości przysłony i czasu otwarcia migawki. Ponadto odpo-
wiedni symbol jednostki jest oznaczony kolorem zielonym.
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GEOTAGOWANIE

ZAPISYWANIE LOKALIZACJI ZAPISU
(TYLKO W POŁĄCZENIU Z APLIKACJĄ LEICA FOTOS)
W połączeniu z aplikacją Leica FOTOS, informacje o lokalizacji 
można uzyskać z urządzenia mobilnego. Informacje o bieżącej 
lokalizacji są następnie zapisywane w danych Exif obrazów (geota-
gowanie).

 ▸ Włączyć usługi lokalizacyjne w urządzeniu mobilnym
 ▸ Włączyć program Leica FOTOS i podłączyć go do aparatu (patrz 

rozdział „Leica FOTOS”).
 ▸ Włączyć geotagowanie dla tego aparatu w programie Leica 

FOTOS.

Wskazówki
• W niektórych krajach czy regionach korzystanie z systemu 

GPS i związanych z nim technologiami może być ograniczone. 
Naruszenie przepisów będzie ścigane przez władze państwowe. 
Z tego też powodu należy koniecznie przed wyjazdem za granicę 
uzyskać informacje w ambasadzie danego kraju bądź też u ope-
ratora turystycznego.

• Nawiązanie połączenia Bluetooth trwa kilka sekund. Jeśli w apa-
racie jest aktywna funkcja automatycznego wyłączania, należy 
to uwzględnić przy wyborze odpowiedniego czasu realizacji.

• Podczas odtwarzania nagrania z informacjami o lokalizacji są 
oznaczane symbolem geotagowania.

STATUS GEOTAGOWANIA
Stan dostępnych informacji o lokalizacji jest wyświetlany na 
ekranie, o ile paski informacyjne są widoczne i geotagowanie jest 
aktywne. Na ekranie statusu jest zawsze wyświetlany bieżący sta-
tus geotagowania. Ponadto status geotagowania wyświetlany jest 
również na górnym wyświetlaczu.

Informacje o położeniu są aktualne (ostatnie określenie 
położenia nastąpiło maksymalnie 15 minut temu).

Informacje o położeniu nie są już w pełni aktualne 
(ostatnie określenie położenia nastąpiło maksymalnie 12 
godzin temu).

Dostępne informacje o lokalizacji są nieaktualne (ostatnie 
określenie pozycji nastąpiło ponad 12 godzin temu).
W danych Exif nie są zapisywane żadne dane o położeniu.

Brak 
ikony

Geotagowanie nie jest aktywne.

Tak długo jak aparat jest połączony z programem Leica FOTOS, 
informacje o położeniu są stale aktualizowane. Aby uzyskać naj-
bardziej aktualne informacje, funkcja Bluetooth w aparacie oraz 
w urządzeniu przenośnym musi być włączona. Aplikacja nie musi 
być jednak otwarta na pierwszym planie.
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WYJŚCIE RAW PRZEZ HDMI
Aparat Leica SL2-S umożliwia zapis w formacie RAW, który można 
wykorzystać do nagrywania za pomocą zewnętrznej nagrywarki. 
Sygnał wizyjny ma wtedy głębię kolorów 12 bitów. Sygnał ten jest 
wyprowadzany przez złącze HDMI i może być nagrywany i prze-
twarzany przez zewnętrzne nagrywarki (takie jak Atomos Ninja 
V+).
Obecnie obsługiwane są następujące urządzenia: 
 – Video Assist 12G HDR (firma Blackmagic) 
 – Ninja V (firma Atomos)
 – Ninja V+ (firma Atomos)

 ▸ W menu głównym wybrać Video Format / Resolution
 ▸ Wybrać RAW (via HDMI)
 ▸ Wybrać żądaną liczbę klatek na sekundę

Wskazówki
• W przypadku wyjścia RAW przez HDMI nie jest odczytywany 

cały obszar matrycy, lecz obszar odpowiadający rozmiarom ma-
tryc Super 35 w profesjonalnych kamerach kinowych.

• W przypadku nagrań w formacie RAW format matrycy jest auto-
matycznie zmieniany na APS-C.

• Należy przestrzegać instrukcji obsługi urządzenia zewnętrznego.
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STOPNIE T W TRYBIE CINE
Ustawianie przysłony w stopniach T (tryb Cine) zostało udoskona-
lone i umożliwia ustawianie jej w 1⁄2 lub 1⁄3 stopnia (w przypadku 
zgodnych obiektywów Leica).


