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FIRMWARE

Modelo de câmera Versão de firmware
Leica SL2-S 3.0

FOTOGRAFIA E VÍDEO

 _NOVO: Definição direta da sensibilidade ISO por meio da roda de polegar/roda de ajuste frontal

 _NOVO: Tempo anterior ao desligamento do WLAN ajustável (Wi-Fi sleep mode)

 _NOVO: Marcação de imagens e vídeos por meio do joystick

 _ALARGADO: Apoio de funções adicionais para objetivas da aliança L-Mount

 _ALARGADO: Outras funções para o acesso direto por meio de botão FN selecionável

 _MELHORADO:  Método de medição AF Eye/Face/Body Detection permite a seleção do olho principalmente 
focado

 _MELHORADO: Definição ISO em passos mais precisos (1⁄2 EV ou 1⁄3 EV)

 _MELHORADO:  Modo poupança de energia que pode ser totalmente desativado (sem desligamento do sistema 
AF na captação por meio de HDMI)

 _MELHORADO: Eliminação de erros no firmware
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FOTOGRAFIA

 _NOVO:  Mudança mais rápida da posição de medição AF entre a posição anteriormente utilizada e o centro da 
imagem

 _NOVO: Pré-visualização para exposição e profundidade de campo

 _MELHORADO: Georreferenciação (através da Leica FOTOS)

VÍDEO

 _NOVO: Saída em formato RAW por meio de HDMI para registo com um gravador externo

 _MELHORADO: Definição de diafragma em T-Stops (passos de 1⁄2 ou 1⁄3) no modo Cine

 _MELHORADO: Compatibilidade da saída HDMI com a Leica FOTOS

 _MELHORADO: Compatibilidade da saída HDMI com a ligação USB
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ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE
A Leica está constantemente a trabalhar no desenvolvimento e 
otimização da sua câmera. Uma vez que muitas das funções da 
câmera são comandadas exclusivamente pelo software, as melho-
rias e os alargamentos da gama de funções podem ser instalados 
na sua câmera numa data posterior. Para este fim, a Leica oferece 
atualizações de firmware em intervalos irregulares, que estão dis-
poníveis para download na nossa homepage.
Depois de ter registado a sua câmera, a Leica informá-lo-á sobre 
todas as novas atualizações. Os utilizadores da Leica FOTOS tam-
bém são informados automaticamente sobre as atualizações de 
firmware para as suas câmeras Leica.

Para determinar que versão de firmware está instalada
 ▸ No menu principal, selecionar Informações da câmera

• As versões de firmware atuais são exibidas.

Mais informações sobre o registo, atualizações de firmware ou os 
seus downloads para a sua câmera, bem como quaisquer altera-
ções e complementos às explicações deste manual de instruções, 
podem ser encontrados na "Área do Cliente" em:
https://club.leica-camera.com

REALIZAR ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE

A interrupção de uma atualização de firmware em curso pode 
provocar danos graves e irreparáveis no seu equipamento!
Por esta razão, durante a atualização do firmware deve respeitar 
sobretudo as seguintes indicações:
• Não desligar a câmera!
• Não remover o cartão de memória!
• Não remover a bateria!
• Não remover a objetiva!

Notas
• Se a bateria não estiver suficientemente carregada, aparecerá 

uma mensagem de aviso. Neste caso, carregue primeiro a bate-
ria e repita o procedimento acima descrito.

• No submenu Informações da câmera encontrará dispositivos 
adicionais e marcas e números de aprovação específicos do 
país.



PT

5

PREPARATIVOS
 ▸ Carregar completamente a bateria e colocá-la na câmera
 ▸ Remover da câmera um segundo cartão SD eventualmente 

existente
 ▸ Remover do cartão de memória todos os ficheiros de firmware 

eventualmente existentes
• Recomenda-se que todas as captações do cartão de memória 

sejam armazenadas para posteriormente serem formatadas 
na câmera.
(Atenção: perda de dados! Ao formatar o cartão de memória 
todos os dados no cartão são perdidos.)

 ▸ Descarregar o firmware mais recente
 ▸ Guardar no cartão de memória

• O ficheiro de firmware tem de ser armazenado no nível mais 
superior do cartão de memória (não numa subpasta).

 ▸ Colocar o cartão de memória na câmera
 ▸ Ligar a câmera

ATUALIZAR O FIRMWARE DA CÂMERA
 ▸ Realizar os preparativos
 ▸ No menu principal, selecionar Informações da câmera
 ▸ Selecionar Camera Firmware Version
 ▸ Selecionar Start Update

• Aparece uma consulta com informações sobre a atualização.
 ▸ Verificar a informação sobre as versões
 ▸ Selecionar Sim

• A consulta Save profiles on SD Card? aparece.
 ▸ Selecionar Sim/Não

• A atualização começa automaticamente.
• O LED de estado inferior pisca durante o processo.
• Após a conclusão com êxito, aparece uma mensagem corres-

pondente com o pedido de reinício.
 ▸ Desligar e voltar a ligar a câmera

Nota
• Após o reinício, a data e hora, bem como o idioma devem ser 

novamente definidos. As consultas correspondentes aparecem.
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OCUPAÇÃO DA RODA
A roda de polegar e a roda de ajuste frontal podem ser configuradas 
de forma que a definição ISO manual ocorra em tempo real.  
Os dois elementos de operação podem, além disso, ser ocupados 
de forma completamente independente uma do outra.

REALIZAR A OCUPAÇÃO

 ▸ Mudar para o modo de operação desejado (Fotografia ou Vídeo)
 ▸ No menu principal, selecionar Customize Control
 ▸ Selecionar Wheel Assignment (AF-lens)/Wheel Assignment (MF-lens)

Para selecionar o modo de exposição desejado
 ▸ Pressionar o joystick para cima/baixo

• As ocupações atualmente definíveis são destacadas a vermelho.

Para realizar a ocupação para a roda de polegar
 ▸ Rodar a roda de polegar

• A ocupação para a roda de polegar alterna entre as funções 
disponíveis.

Para realizar a ocupação para a roda de ajuste frontal
 ▸ Rodar a roda de ajuste frontal

• A ocupação para a roda de ajuste frontal alterna entre as 
funções disponíveis.

Para armazenar as ocupações e abandonar o menu
 ▸ Pressionar o joystick para a esquerda

ou
 ▸ Tocar no disparador

ou
 ▸ Pressionar botão MENU
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OCUPAÇÃO DAS RODAS DE AJUSTE
(EM MODO DE CAPTAÇÃO)
A função de ambas as rodas de ajuste está dependente do modo 
de exposição ativo. A atribuição da roda pode ser definida separa-
damente para o modo de fotografia e de vídeo para cada modo de 
exposição.

SE UTILIZAR OBJETIVAS AF
As funções disponíveis são apresentadas nas seguintes tabelas 
(configuração de fábrica destacada a negrito respetivamente).

Modo de fotografia

Roda de polegar Roda de ajuste frontal

P Programa Shift
Compensação da exposição
ISO

Programa Shift
Compensação da exposição
ISO

S Compensação da exposição
Tempo de exposição
ISO

Compensação da exposição
Tempo de exposição
ISO

A Diafragma
Compensação da exposição
ISO

Diafragma
Compensação da exposição
ISO

M Diafragma
Tempo de exposição
ISO

Diafragma
Tempo de exposição
ISO

Modo de vídeo

Roda de polegar Roda de ajuste frontal

P Microphone Gain
Compensação da exposição
ISO

Microphone Gain
Compensação da exposição
ISO

S Compensação da exposição
Tempo de exposição
ISO

Compensação da exposição
Tempo de exposição
ISO

A Diafragma
Compensação da exposição
ISO

Diafragma
Compensação da exposição
ISO

M Diafragma
Tempo de exposição
ISO

Diafragma
Tempo de exposição
ISO
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PERSONALIZAR RODAS DE AJUSTE
As duas rodas de ajuste podem ser ocupadas independentemente 
uma da outra. As funções disponíveis dependem do modo de expo-
sição. 

 ▸ Mudar para o modo de operação desejado (Fotografia ou Vídeo)
 ▸ No menu principal, selecionar Customize Control
 ▸ Selecionar Wheel Assignment (AF-lens)
 ▸ Efetuar a atribuição desejada

SE UTILIZAR OBJETIVAS MF
As funções disponíveis são apresentadas nas seguintes tabelas 
(configuração de fábrica destacada a negrito respetivamente).

Modo de fotografia

Roda de polegar Roda de ajuste frontal

A Ampliação
Compensação da exposição
ISO

Ampliação
Compensação da exposição
ISO

M Ampliação
Tempo de exposição
ISO

Ampliação
Tempo de exposição
ISO

Modo de vídeo

Roda de polegar Roda de ajuste frontal

A Ampliação
Compensação da exposição
ISO

Ampliação
Compensação da exposição
ISO

M Ampliação
Tempo de exposição
ISO

Ampliação
Tempo de exposição
ISO
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PERSONALIZAR RODAS DE AJUSTE
As duas rodas de ajuste podem ser ocupadas independentemente 
uma da outra. As funções disponíveis dependem do modo de expo-
sição. 

 ▸ Mudar para o modo de operação desejado (Fotografia ou Vídeo)
 ▸ No menu principal, selecionar Customize Control
 ▸ Selecionar Wheel Assignment (MF-lens)
 ▸ Efetuar a atribuição desejada
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POSSIBILIDADES DE DEFINIÇÃO PARA O 
DESLIGAMENTO DO WLAN

TERMINAR A WLAN AUTOMATICAMENTE
(Modo Sleep)
Na configuração de fábrica, o WLAN disponibilizado pela câmera é 
desligado automaticamente após pouco tempo de inatividade para 
poupar energia. O momento do desligamento automático pode ser 
ajustado. Deste modo no período de tempo selecionado, é possível 
um acesso rápido à câmera em qualquer altura.
Configuração de fábrica: Após 5 min

 ▸ No menu principal, selecionar Leica FOTOS
 ▸ Selecionar Modo Sleep Wi-Fi
 ▸ Selecionar a definição desejada

 –  Após 5 min: desligamento após 5 min de inatividade
 –  Amanhã: hoje sem desligamento automático
 –  Nunca: o WLAN permanece ligado permanentemente
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MARCAÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS POR 
MEIO DO JOYSTICK
No modo de reprodução, as captações de fotografias e as gra-
vações de vídeos também podem ser agora marcadas com o 
joystick.

MARCAR/AVALIAR
As captações podem ser marcadas como favoritas para uma recu-
peração mais rápida ou para facilitar o apagamento posterior de 
múltiplas captações. A marcação é possível tanto na exibição total 
como na vista panorâmica.

Para marcar
 ▸ Pressionar botão de função 4

ou
 ▸ Pressionar o joystick para cima

• A captação é marcada por meio de ★. Quando visto em 
tamanho normal, o símbolo aparece na linha de cabeçalho 
mais à direita, na visualização geral no canto superior esquer-
do das captações reduzidas.

Para chamar a ampliação
 ▸ Pressionar botão de função 4

ou
 ▸ Pressionar o joystick para baixo

• A marcação ★ desaparece.

Nota
• Na apresentação geral, a marcação só é possível por meio do 

botão de função.
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RECONHECIMENTO DE OLHOS

RECONHECIMENTO DE PESSOAS (RECONHECIMENTO FACIAL)
O reconhecimento de pessoas é um alargamento do reconheci-
mento facial. Neste procedimento, são reconhecidos para além 
de modelos biométricos de rostos também modelos do corpo e 
utilizados para a focagem. Deste modo, uma pessoa que tenha 
sido medida uma vez pode ser perseguida continuamente, mesmo 
que o rosto não seja visível por pouco tempo. Sobretudo com vá-
rias pessoas na imagem, esta função impede de uma forma mais 
eficaz "saltos" involuntários para outros rostos.

Se no reconhecimento facial for detetado um olho, a focagem é 
realizada sobre o mesmo. Se vários olhos tiverem sido reconheci-
dos, é possível selecionar que olho deve ser focado. O olho atual-
mente selecionado é destacado.
Além disso, é possível selecionar facilmente o rosto desejado na 
imagem com vários rostos.

Para mudar de um rosto para outro
 ▸ Pressionar o joystick na direção desejada

Para mudar o olho focado
 ▸ Pressionar o joystick
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DEFINIÇÃO ISO MAIS PRECISA
Sobretudo em gravações de vídeo, é importante uma definição 
ISO pormenorizada para evitar saltos na exposição. A Leica SL2-S 
apoia, por isso, a definição ISO automática em passos de 1⁄2 EV 
ou 1⁄3 EV, consoante a definição de EV Increment. No modo de  
vídeo, este incremento é utilizado também para a definição manual. 
No modo de fotografia, a definição ISO manual é realizada em pas-
sos EV completos.



PT

14

FUNÇÕES DE POUPANÇA DE ENERGIA

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO MONITOR E EVF
O monitor e o EVF desligam-se automaticamente para poupar a 
capacidade da bateria. O tempo até ao desligamento pode ser 
definido.
Esta definição tem efeito sobre a autofocagem; no desligamento 
automático, o sistema AF também é desativado. Caso no registo 
por meio de HDMI a autofocagem deva ser utilizada, recomenda-
-se a definição Off.

Configuração de fábrica: 1 min

 ▸ No menu principal, selecionar Definições câmera
 ▸ Selecionar Power Saving
 ▸ Selecionar All Displays Auto Off
 ▸ Selecionar a definição desejada

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

Nota
• O visor superior não é afetado pelo desligamento automático.
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CENTRAR O CAMPO DE MEDIÇÃO AF
A função Toggle Focus Point permite, no modo de fotografia, uma 
mudança rápida entre duas posições de medição.
A primeira chamada da função coloca a posição do campo de me-
dição AF novamente no centro da imagem. Com cada outra cha-
mada, o campo de medição AF salta do centro da imagem para a 
posição de focagem utilizada por último e vice-versa.
Para isso, a função Toggle Focus Point deve ser atribuída a um dos 
botões de função (consultar o manual de instruções detalhado).

Nota
• Esta função está disponível para os modos de operação AF 

Spot, Field, Zone e Tracking.
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PRÉ-VISUALIZAÇÃO PARA EXPOSIÇÃO E 
PROFUNDIDADE DE CAMPO
Com esta função, são simulados os efeitos das definições atuais 
para o diafragma e o tempo de exposição. Deste modo, a exposi-
ção e a profundidade de campo da imagem podem ser avaliadas 
antes da captação. A função possui a mesma função de um botão 
de pré-visualização da profundidade de campo.
 ▸ Atribuir a função Exposure/DOF Simulation a um botão de 

função
 ▸ Pressionar o botão de função

• O visor alterna ciclicamente através das opções de visuali-
zação.

 – Sem pré-visualização

 – Pré-visualização do diafragma 
atual (profundidade de campo)

 – Pré-visualização do diafragma 
atual (profundidade de campo) 
e tempo de exposição (pré-vi-
sualização da exposição)

Quando as informações de exposição são visíveis, é indicada uma 
profundidade de campo ou pré-visualização da exposição por 
meio de um símbolo de olho  verde ao lado dos valores para o 
diafragma e tempo de exposição. Adicionalmente, o símbolo de 
unidade respetivo obtém a cor verde.
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GEORREFERENCIAÇÃO

GRAVAR LOCAL DE CAPTAÇÃO
(APENAS EM CONJUNTO COM A APLICAÇÃO LEICA FOTOS)
Em combinação com a app Leica FOTOS, informações de localiza-
ção podem ser obtidas de um dispositivo móvel. As informações 
de localização atuais são depois registadas (georreferenciação) 
nos dados Exif das captações.

 ▸ Ativar os serviços de localização no dispositivo móvel
 ▸ Ativar Leica FOTOS e ligar à câmera (consultar o capítulo "Leica 

FOTOS")
 ▸ Ativar a georreferenciação na Leica FOTOS para esta câmera

Notas
• A utilização de GPS e tecnologias relacionadas pode ser restrin-

gida em certos países ou regiões. As violações serão processa-
das pelas autoridades nacionais. Portanto, antes de viajar para 
o estrangeiro, deve informar-se sempre junto da embaixada do 
país em questão ou do seu operador turístico.

• O estabelecimento da ligação Bluetooth demora alguns segun-
dos. Se na câmera estiver ativo um desligamento automático, 
isto deve ser tido em consideração na seleção do respetivo 
tempo de espera.

• Durante a reprodução, as captações com informações de locali-
zação são assinaladas com o símbolo de georreferenciação.

ESTADO DA GEORREFERENCIAÇÃO
O estado das informações de localização atuais é indicado no 
monitor, enquanto as barras de informação forem exibidas e a 
georreferenciação estiver ativa. O ecrã de estado exibe sempre o 
estado da georreferenciação atual. Adicionalmente, o estado da 
georreferenciação aparece também no visor superior.

As informações de localização são atuais (última 
determinação da posição há no máx. 15 min).

As informações de localização já não são segura-
mente atuais (última determinação da posição há no 
máx. 12 h).

As informações de localização estão desatualizadas 
(última determinação da posição há mais de 12 h).
Não são escritos quaisquer dados de posição nos 
dados Exif.

Nenhum 
ícone

A georreferenciação não está ativa.

Enquanto a câmera estiver ligada à Leica FOTOS, as informações 
de localização estão sempre a ser atualizadas. A função Bluetooth 
da câmera, bem como do dispositivo móvel têm de permanecer li-
gados, por isso, para as informações mais atuais. No entanto, não 
é necessário que a app esteja aberta em primeiro plano.
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SAÍDA RAW POR MEIO DE HDMI
A Leica SL2-S domina a saída no formato RAW para a gravação 
com um gravador externo. O sinal de vídeo possui depois uma 
intensidade de cor de 12 bit. Este sinal é emitido através da saída 
HDMI e pode ser gravado e processado por gravadores externos 
(como por exemplo o Atomos Ninja V+).
Atualmente, são apoiados os seguintes aparelhos: 
 – Video Assist 12G HDR (empresa Blackmagic) 
 – Ninja V (empresa Atomos)
 – Ninja V+ (empresa Atomos)

 ▸ No menu principal, selecionar Video Format / Resolution
 ▸ Selecionar RAW (via HDMI)
 ▸ Selecionar a taxa de fotograma desejada

Notas
• Na saída RAW por meio de HDMI, não é lida toda a superfície 

do sensor, mas sim uma área que corresponde ao tamanho das 
câmeras de cinema profissionais de 35 sensores super.

• Por favor, tenha em atenção as instruções de utilização do 
aparelho externo.
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T-STOPS NO MODO CINE
A definição de diafragma em T-Stops (modo Cine) foi melhorada e 
apoia a definição em passos de 1⁄2 ou 1⁄3 (com objetivas da Leica 
compatíveis).


