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FIRMWARE

Model fotoaparátu Verze firmwaru
Leica SL2 3.0

FOTO & VIDEO

 _NOVINKA: Metoda měření expozice Highlight-WeightedHighlight-Weighted

 _NOVINKA: iDRiDR (Inteligent Dynamic Range) k optimalizaci tmavých oblastí

 _NOVINKA: Vyvolání mapování pixelů je nyní možné manuálně

 _ROZŠÍŘENÉ: Dodatečná nastavení vlastností obrazu (HighlightHighlight a ShadowShadow)

 _ZDOKONALENO: Autofokus se zdokonaleným algoritmem

 _ZDOKONALENO:  Uložení uživatelských profilů Provozní režim a expoziční provozní režim

FOTO

 _NOVINKA: Enhanced Live ViewEnhanced Live View jako pomocná funkce pro kompozici obrazu ve tmě

 _NOVINKA: Překryvný obraz (Overlay)

VIDEO

 _NOVINKA: Follow Focus

 _NOVINKA:   HEVC-formáty videa (H.265) a formáty videa s redukovanou přenosovou rychlostí při stejné kvalitě 
obrazu (L-GOP)

 _NOVINKA: Segmentovaný videozáznam pro ochranu před ztrátou dat

 _NOVINKA: Waveform monitor

 _NOVINKA: Nastavitelné referenční hodnoty (Color Bar a testovací tón)

 _NOVINKA: REC-rámeček pro indikaci běžícího záznamu

 _NOVINKA: již žádné omezení doby nahrávky

 _ROZŠÍŘENÍ: Možnost k importu vlastních LUT-profilů

Podrobný návod ke stažení najdete na stránce:
https://en.leica-camera.com/Service-Support/Support/Downloads

Chcete-li si zdarma objednat vytištěný exemplář podrobných pokynů, zaregistrujte se na:
www.order-instructions.leica-camera.com
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OBSAH AKTUALIZACE FIRMWARU
Společnost Leica neustále pracuje na dalším vývoji a optimalizacích 
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 firmwaru, 
které lze stáhnout z našich webových stránek.
Po registraci fotoaparátu Vás bude Leica informovat o všech 
nových aktualizacích.

Jak zjistit, která verze firmwaru je nainstalovaná
 ▸ V hlavní nabídce zvolte Camera InformationCamera 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: 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 
pozornost 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 InformationCamera Information naleznete další registrační 
značky resp. registrační čísla přístrojů specifické pro danou 
zemi.
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AKTUALIZACE FIRMWARU OBJEKTIVU
Pokud je k dispozici, lze také pro objektivy provést aktualizaci 
firmwaru. Podle toho platí pokyny k aktualizaci firmwaru fotoaparátu.
 ▸ Provedení přípravy
 ▸ V hlavní nabídce zvolte Camera InformationCamera Information

 ▸ Zvolte Lens Firmware VersionLens Firmware Version

 ▸ Zvolte Start UpdateStart Update

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

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

požadavkem k novému spuštění.
 ▸ Fotoaparát vypněte a opět zapněte

AKTUALIZACE FIRMWARU ADAPTÉRU
Pokud je k dispozici, lze také pro adaptér provést aktualizaci 
firmwaru. Podle toho platí pokyny k aktualizaci firmwaru fotoaparátu.
 ▸ Provedení přípravy
 ▸ V hlavní nabídce zvolte Camera InformationCamera Information

 ▸ Zvolte Lens Firmware VersionLens Firmware Version

 ▸ Zvolte Start UpdateStart Update

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

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

požadavkem k novému spuštění.
 ▸ Fotoaparát vypněte a opět zapněte

Upozornění
• Příslušný bod nabídky je viditelný jen tehdy, když je adaptér 

nasazen a je aktivní.

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 by měl 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 InformationCamera Information

 ▸ Zvolte Camera Firmware VersionCamera Firmware Version

 ▸ Zvolte Start UpdateStart Update

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

• Objeví se výzva Save profiles on SD Card?Save profiles on SD Card?.
 ▸ Zvolte YesYes/NoNo

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

požadavkem 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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 ▸ V hlavní nabídce zvolte Exposure MeteringExposure Metering

 ▸ Zvolte požadovanou měřící metodu
(SpotSpot, Center-WeightedCenter-Weighted, Highlight-WeightedHighlight-Weighted, Multi-FieldMulti-Field)
• Nastavená metoda měření je zobrazena v záhlaví obrazu 

monitoru.

Při bodovém měření může být měřící pole posunuto:
 ▸ Stiskněte joystick požadovaným směrem

Upozornění
• Informace o expozici (hodnota ISO, clona, doba expozice a 

vyvážení osvětlení s měřítkem korekce expozice) pomáhají určit 
nastavení požadované správné expozice.

• Nejdůležitější zobrazení (hodnota ISO, clona a doba expozice) 
se také zobrazují na horním displeji.

METODA MĚŘENÍ EXPOZICE „ZDŮRAZNĚNÍ 
SVĚTLÉ OBLASTI“

METODY MĚŘENÍ EXPOZICE
Lze zvolit následující metody měření expozice.
Tovární nastavení: Multi-FieldMulti-Field

Spot

Zdůrazněný střed

Zdůrazněné světlé oblasti

Více polí

SPOT
Tato metoda měření je zaměřena pouze na malou oblast ve středu 
obrazu. Při kombinaci metody měření expozice SpotSpot s metodami 
měření AF SpotSpot, FieldField a ZoneZone se spojí pole měření. Měření expozice 
se poté provádí v bodě určeném měřicím polem AF, i když je tento 
posunut.

ZDŮRAZNĚNÝ STŘED
Tato metoda zohledňuje celé obrazové pole. Části motivu, 
nacházející se ve středu obrazu, však mnohem více ovlivňují 
výpočet hodnoty expozice než okrajové oblasti.

VÍCE POLÍ
Tato metoda je založena na záznamu více měřených hodnot. Tyto 
hodnoty budou pomocí vzorce přepočítány na danou situaci a 
poskytnou hodnotu expozice, která je přizpůsobena na patřičné 
reprodukci předpokládaného hlavního motivu.

ZDŮRAZNĚNÉ SVĚTLÉ OBLASTI
Tato metoda zohledňuje celé obrazové pole. Hodnota expozice je 
však upravena podle nadprůměrně jasných částí motivu. To 
pomáhá vyhnout se přeexponování centrálních částí motivu, aniž 
byste je museli měřit přímo. Tato metoda měření je zvláště vhodná 
pro motivy, které jsou osvětleny mnohem silněji než zbytek obrazu 
(např. lidé ve světlech reflektorů) nebo se odrážejí nadprůměrně 
silně (např. bílé oblečení).

Více polí Zdůrazněné světlé oblasti
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PIXEL-MAPPING
Časem se na snímači obrazu digitálního fotoaparátu vyskytnou 
závadné pixely. Fotoaparát kompenzuje automaticky chybné 
obrazové body výpočtem informací zachycených okolními pixely. 
Za tímto účelem musí být vadné pixely detekovány a registrovány v 
procesu známém jako Pixel Mapping (mapování pixelů). Toto se 
provádí automaticky každé 2 týdny. V případě potřeby lze funkci 
také vyvolat manuálně.
 ▸ V hlavní nabídce zvolte Camera SettingsCamera Settings

 ▸ Zvolte Pixel MappingPixel Mapping

 ▸ Zvolte YesYes

• Mapování pixelů bude provedeno. Může to chvíli trvat.
• Zobrazí se upozornění Please Restart the CameraPlease Restart the Camera.

 ▸ Fotoaparát vypněte a opět zapněte

AUTOMATICKÁ OPTIMALIZACE TMAVÝCH 
OBLASTÍ
DYNAMICKÝ ROZSAH
Rozsah kontrastu motivu zahrnuje všechny úrovně jasu od 
nejsvětlejšího po nejtmavší bod na obrázku. Pokud je kontrastní 
rozsah motivu menší než dynamický rozsah fotoaparátu, lze 
senzorem zaznamenat všechny úrovně jasu. V případě velkých 
rozdílů v jasu motivu (např. fotografie interiérů se světlými okny na 
pozadí, fotografie s částmi motivu ve stínu a částmi motivu přímo 
osvětlenými sluncem, fotografie krajiny s tmavými oblastmi a velmi 
jasnou oblohou), fotoaparát se nepoužívá kvůli omezenému 
dynamickému rozsahu schopnému reprodukovat celý kontrastní 
rozsah motivu. Výsledkem je ztráta informací v „okrajových 
oblastech“ (podexponování a přeexponování).

Rozsah kontrastu u motivu s 
nízkým kontrastem

Rozsah kontrastu u motivu s vysokým kontrastem

Dynamický rozsah fotoaparátu
Podexponování Přeexponování

FUNKCE iDR
Funkce iDRiDR (Intelligent Dynamic Range) umožňuje optimalizaci 
tmavých oblastí. Detaily jsou takto lépe rozpoznatelné. Tato 
funkce se týká pouze snímků ve formátu JPG.

Bez iDR S iDR

Zda by měla optimalizace tmavých míst proběhnout a do jaké míry, 
lze určit předem (HighHigh, StandardStandard, LowLow, OffOff). Při nastavení AutoAuto zvolí 
fotoaparát automaticky v závislosti na rozsahu kontrastu motivu 
vhodné nastavení.
Kromě tohoto závisí účinek na nastavení expozice. Tato funkce 
probíhá nejlépe v souvislosti s nízkými hodnotami ISO a krátkou 
dobou expozice. Při vyšších hodnotách ISO a / nebo nižších 
dobách expozice je efekt menší.
Tovární nastavení: AutoAuto

 ▸ V hlavní nabídce zvolte JPG SettingsJPG Settings

 ▸ Zvolte iDRiDR

 ▸ Zvolte požadované nastavení
(AutoAuto, HighHigh, StandardStandard, LowLow, OffOff)

Upozornění
• Optimalizací tmavých oblastí se rozdíly ve velmi světlých 

oblastech mírně sníží.
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Pro zvolení profilu (video)
 ▸ V hlavní nabídce zvolte Video StyleVideo Style

 ▸ Zvolte požadovaný profil

Pro uzpůsobení profilu (video)
 ▸ V hlavní nabídce zvolte Video StyleVideo Style

 ▸ Zvolte Video Style SettingsVideo Style Settings

 ▸ Zvolte požadovaný profil
 ▸ Zvolte ContrastContrast/SharpnessSharpness/SaturationSaturation/HighlightHighlight/ShadowShadow

 ▸ Zvolte požadovaný stupeň
(-2-2, -1-1, 00, +1+1, +2+2)

 ▸ Potvrďte

Upozornění
• Funkce Video StyleVideo Style není k dispozici, pokud je pod položkou 

Video-GammaVideo-Gamma zvoleno jiné nastavení než OffOff.

PROVEDENÍ NASTAVENÍ

A B C D

A Tlačítko „Zpět“
(Ukončení bez uložení)

B Tlačítko „Parametr“
C Tlačítko „Nastavení“
D Tlačítko „Potvrzení“

(Uložení a opuštění)

ROZŠÍŘENÉ PARAMETRY PRO VLASTNOSTI 
OBRAZU
Vlastnosti obrazu nahrávek JPG a videozáznamů lze snadno změnit 
pomocí několika parametrů. Tyto jsou shrnuty v předem definova-
ných profilech. Doposud byly k dispozici možnosti nastavení pro 
ContrastContrast, SharpnessSharpness a SaturationSaturation. Tyto jsou nyní doplněny paramet-
ry HighlightHighlight a ShadowShadow. Parametry lze upravit pro všechny dostupné 
profily (SaturationSaturation pouze pro barevné profily).

SVĚTLÉ OBLASTI/TMAVÉ OBLASTI
V závislosti na zvolené expozici a dynamickém rozsahu objektu 
nemusí být detaily ve světlých nebo tmavých oblastech zřetelně 
viditelné. Parametry HighlightHighlight a ShadowShadow umožňují diferencované 
ovládání více či méně exponovaných oblastí. Pokud je například 
část objektu ve stínu, může vyšší nastavení ShadowShadow napomoci tyto 
oblasti zesvětlit a usnadnit tak viditelnost detailů. Naopak stávající 
stíny nebo zvláště světlé oblasti mohou být také zesíleny z 
konstrukčních důvodů. Pozitivní hodnoty zasáhnou postižené 
oblasti, negativní hodnoty je ztmaví.

Pro zvolení profilu (foto)
 ▸ V hlavní nabídce zvolte JPG SettingsJPG Settings

 ▸ Zvolte Film StyleFilm Style

 ▸ Zvolte požadovaný profil

Pro uzpůsobení profilu (foto)
 ▸ V hlavní nabídce zvolte JPG SettingsJPG Settings

 ▸ Zvolte Film StyleFilm Style

 ▸ Zvolte Film Style SettingsFilm Style Settings

 ▸ Zvolte požadovaný profil
 ▸ Zvolte ContrastContrast/SharpnessSharpness/SaturationSaturation/HighlightHighlight/ShadowShadow

 ▸ Zvolte požadovaný stupeň
(-2-2, -1-1, 00, +1+1, +2+2)

 ▸ Potvrďte
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ULOŽENÍ

 ▸ Zvolte tlačítko „Potvrzení“

PŘERUŠENÍ

 ▸ Zvolte tlačítko „Zpět“

Obsluha se mírně liší v závislosti na tom, zda se nastavení provádí 
pomocí tlačítkového ovládání nebo dotykových ovládacích prvků.
Obraz monitoru zůstane během nastavení průběžně viditelný. 
Tímto způsobem lze výsledek nastavení pozorovat okamžitě.

Pomocí tlačítkového ovládání

Pro navigace mezi spínacími tlačítky
 ▸ Stiskněte joystick doleva/doprava

• Aktivní tlačítko je označeno červeným rámečkem.

Pro provedení nastavení
 ▸ Stiskněte joystick nahoru/dolů

• Tlačítko přepíná okamžitě mezi alternativami.
nebo

 ▸ Stiskněte joystick
• Zobrazí se volitelné alternativy.
• Pomocí tlačítka „Parametr“ se vedle každého parametru 

zobrazí aktuálně nastavená hodnota.
 ▸ Stiskněte joystick nahoru / dolů

• Aktivní tlačítko je označeno červeným rámečkem.
 ▸ Stiskněte joystick

• Alternativy se již nezobrazí.

Pomocí dotykového ovládání
 ▸ Klikněte na požadované spínací plochy

• Volitelné alternativy se zobrazí u tlačítek „Parametr“ a 
„Nastavení“.

• Pomocí tlačítka „Parametr“ se vedle každého parametru 
zobrazí aktuálně nastavená hodnota.

 ▸ Klikněte na zvolenou alternativu
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UŽIVATELSKÉ PROFILY
Uživatelské profily nyní kromě všech nastavení ukládají také 
aktuálně aktivní provozní režim (foto/video) a režim expozice videa 
(P/A/S/M). Takto je možné intuitivnější přepínání mezi různými 
požadovanými profily.

NASTAVENÍ LIVE VIEW
Funkce Exposure PreviewExposure Preview je nyní součástí bodu nabídky 
Live View SettingsLive View Settings. Leica SL2 zahrnuje dodatečně navíc režim Live 
View, který byl speciálně optimalizován pro velmi tmavé situace 
záznamu.

ZESÍLENÍ LIVE-VIEW
Ve velmi tmavém prostředí (například v noci) je často velmi obtížné 
pořídit snímek, protože motivy lze jen těžko rozpoznat. Funkce 
Enhanced Live ViewEnhanced Live View by měla v takových situacích umožnit kompozici 
obrazu. Za tímto účelem je obraz v živém zobrazení zesílen velmi 
zvýšením hodnoty ISO a snížením frekvence obnovení. Snímků se 
to netýká. V živém zobrazení však z technických důvodů dochází 
při pohybu k šumu na snímku a silným efektům rozmazání. Tato 
funkce je aktivní pouze při velmi slabém okolním světle.
 ▸ V hlavní nabídce zvolte Live View SettingsLive View Settings

 ▸ Zvolte Enhanced Live ViewEnhanced Live View

 ▸ Zvolte OnOn/OffOff

Upozornění
• I když je položka Enhanced Live ViewEnhanced Live View nastavena na OnOn, není funkce 

při dostatečném jasu aktivní.
• V režimu AF je během probíhajícího měření vzdálenosti 

deaktivována funkce Enhanced Live ViewEnhanced Live View.
• Pokud je nastavena položka Enhanced Live ViewEnhanced Live View na OnOn, není 

Focus PeakingFocus Peaking k dispozici.
• V závislosti na vybraném režimu expozice a dalších nastaveních 

zobrazuje Live View náhled expozice, když klepnete a přidržíte 
tlačítko spouště (viz část „Ovládání expozice“ v detailních 
pokynech).
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Pro listování mezi snímky
 ▸ Stiskněte joystick doleva/doprava

nebo
 ▸ Otáčejte palcovým otočným voličem 

nebo
 ▸ Setřete prstem doleva/doprava

Pro zvolení záznamu
 ▸ Stiskněte palcový otočný spínač/joystick

nebo
 ▸ Přímo zvolte tlačítko „Potvrdit“

Pro resetování funkce při vypnutí fotoaparátu
Nastavení funkce lze resetovat, když je fotoaparát vypnutý.
 ▸ V hlavní nabídce zvolte Image OverlayImage Overlay

 ▸ Zvolte Reset on Turn OffReset on Turn Off

 ▸ Zvolte OnOn/OffOff

• Pokud vyberete možnost OffOff, volba obrazu a nastavení překrytí 
obrazu Use Overlay ImageUse Overlay Image zůstanou zachovány i po vypnutí 
fotoaparátu.

AKTIVOVÁNÍ FUNKCE
 ▸ V hlavní nabídce zvolte Image OverlayImage Overlay

 ▸ Zvolte Use Overlay ImageUse Overlay Image

 ▸ Zvolte OnOn/OffOff

FUNKCE PŘEKRYVNÝ OBRAZ (OVERLAY)
Fotoaparát Leica SL2 umožňuje transparentní překrytí již 
vytvořených snímků jako prostředek kompozice obrazu. To 
umožňuje fotografovat motiv v delších intervalech z přesně stejné 
polohy nebo srovnávat různé motivy přesně stejné v několika 
relacích před stejným pozadím. Transparentní zobrazený 
překryvný obraz není v konečném záznamu viditelný.
Příkladem použití je pořízení série obrázků stromu po dobu celého 
roku. Díky přesnému vyrovnání lze tyto záznamy v případě potřeby 
také kombinovat do časosběrného záznamu. 

Překryvný obraz (Overlay) Náhled s transparentním 
překryvným obrazem

Upozornění
• Soubory, které nebyly pořízeny tímto fotoaparátem, nemohou 

být popřípadě znovu obnoveny. Toto omezení platí také pro 
funkci překrytí.

TRANSPARENTNOST
Transparentnost překryvného obrazu lze upravit v závislosti na 
světelných podmínkách atd.
 ▸ V hlavní nabídce zvolte Image OverlayImage Overlay

 ▸ Zvolte TransparencyTransparency

 ▸ Zvolte HighHigh/LowLow

VOLBA OBRAZU
Pro překryvný obraz lze vybrat libovolný obrázek z paměťové karty.
 ▸ V hlavní nabídce zvolte Image OverlayImage Overlay

 ▸ Zvolte Choose Overlay ImageChoose Overlay Image

• Zobrazí se náhled volba obrazu.

• V zobrazení volby obrazu se snímky vždy zobrazují na celé 
obrazovce. Přehled zobrazení není k dispozici. Zobrazení 
informací lze vyvolat jako obvykle.
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NABÍDKA FOLLOW FOCUS
Obsluha se provádí výlučně pomocí dotykového ovládání.

B

F

G H

A

C D D D E

OP

A

I J
K K

L M N L M N

A Spínací tlačítko k rozbalení a zabalení nabídky Follow Focus
B Pruh nastavení polohy zaostření

(Zaostřená vzdálenost v m nebo ft)
C Tlačítko „START“

(Spouští automatickou sekvenci zaostření)
D Zaostřovací polohy
E Tlačítko „EXIT“

(Ukončí nabídku Follow Focus)
F Tlačítko „Zpracování“

(Jen u již definovaných zaostřovacích poloh)
G Zobrazení nastavené vzdálenosti
H Indikace ostře zobrazené oblasti vzdálenosti

(Hloubka ostrosti, v závislosti na zaostřené vzdálenosti a 
hodnotě clony)

I Pruh nastavení předvolby času spuštění
J Nastavená předvolba času spuštění
K Tlačítka „Plus“ a „Minus“
L Tlačítko „Zpět“
M Aktuálně zvolená poloha zaostření
N Tlačítko „Potvrzení“
O Probíhající předvolba času spuštění
P Aktuálně nastavená poloha zaostření

Pro lepší zobrazení lze nabídku Follow Focus zredukovat na 
základní prvky.

 ▸ Klikněte na tlačítko A
• Nabídka Follow Focus přepíná mezi kompletním a redukovaným 

náhledem.

Upozornění
• V redukovaném náhledu nelze zaostřovací polohy volit přímo.

FOLLOW FOCUS
Tato funkce umožňuje automatické přechody na definované 
nastavení vzdálenosti (polohy zaostření). Lze předem definovat až 
tři takové polohy zaostření a volitelně jim přiřadit předvolbu času 
spuštění. Při vyvolání polohy zaostření fotoaparát automaticky 
zaostří na nastavenou vzdálenost. Přechod pak probíhá zcela 
rovnoměrně a s nastavitelnou rychlostí. To umožňuje vytvářet plynulé 
přechody, které nebudou téměř zaznamenány. Předpokladem je, že 
jsou důležité vzdálenosti předem známé.
Definované polohy zaostření lze vyvolat jednotlivě nebo jednu po 
druhé jako automatická sekvence.

 ▸ V hlavní nabídce zvolte FocusingFocusing

 ▸ Zvolte Focus ModeFocus Mode

 ▸ Zvolte Follow FocusFollow Focus

 ▸ Zvolte Focus PositionFocus Position

• Aktivuje se Follow Focus. Zobrazí se nabídka Follow Focus.

• Nabídka Follow Focus zůstane zobrazena, dokud nebude 
funkce ukončena.

CHOVÁNÍ FUNKCE
Funkce pracuje nezávisle na tom, zda se záznam snímku realizuje 
nebo ne. V souladu s tím lze všechny níže popsané operace 
provádět také během nahrávání. Rovněž je možné během 
sekvence zaostření spustit nebo ukončit záznam, nebo během 
záznamu ukončit nabídku Follow Focus.

Upozornění
• Jakmile je funkce aktivní, platí následující omezení:

 – V závislosti na přiřazení nejsou k dispozici všechna FN-tlačítka.
 – EVF nelze použít.

•  Follow FocusFollow Focus není za níže uvedených podmínek k dispozici:
 – Zpomalené záznamy
 – Při použití adaptéru objektivů.
 – Při použití MF objektivů
 – Při použití objektivů se spínačem AF/MF, když je zaručeno 

nastavení MF
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Pro přerušení nastavení
 ▸ Klikněte na tlačítko „Zpět“

• Zobrazení se vrátí zpět k poslední rovině nabídky.

ZMĚNA POLOHY ZAOSTŘENÍ
 ▸ Klikněte na požadované spínací plochy

• Zobrazí se tlačítko „Zpracování“.

 ▸ Klikněte na tlačítko „Zpracování“
• Případně probíhající předvolba času spuštění nebo nastavení 

zaostřování se přeruší.
• Zobrazí se nabídka předvolby času spuštění.

 ▸ Nově definovat zaostřovací polohu

POUŽITÍ
Funkci Follow FocusFollow Focus lze používat dvěma způsoby. 
 – Předem definované polohy zaostření jsou vyvolány individuálně 

podle potřeby.
 – Všechny definované polohy zaostření jsou vybírány jeden po 

druhém v plně automatickém sledu. 

Obě použití lze kombinovat.

PŘÍPRAVA

DEFINOVÁNÍ POLOHY ZAOSTŘENÍ
 ▸ Klikněte na požadovanou polohu zaostření

• Zobrazí se nabídka předvolby času spuštění.

Pro nastavení předvolby času spuštění
Lze nastavit předvolby času a spuštění až do 120 s (přednastavení 
je 0 s).
 ▸ Klikněte na tlačítka „Plus“ a „Minus“

nebo
 ▸ Klikněte na požadované nastavení přímo na pruhu nastavení

• Zvolený čas se zobrazí nad pruhem nastavení.
 ▸ Klikněte na tlačítko „Potvrzení“

• Zobrazí se nabídka pro nastavení vzdálenosti.

Pro nastavení vzdálenosti

 ▸ Nastavte požadovanou vzdálenost
• Nastavení vzdálenosti lze provést manuálně nebo pomocí AF 

(joystick/Touch AF). Spoušť zůstane zablokovaná.
• Pruh nastavení zobrazuje nastavenou vzdálenost.

 ▸ Klikněte na tlačítko „Potvrzení“
• Zobrazení se vrátí zpět k nejvyšší úrovni nabídky Follow 

Focus.

• Aktuálně nastavená poloha zaostření se zvýrazní červeným 
rámečkem. Pruh nastavení zobrazuje nastavenou vzdálenost.

• Místo POS 1POS 1, POS 2POS 2 nebo POS 3POS 3 se zobrazí nastavená předvolba 
času.
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PŘERUŠENÍ

 ▸ Klikněte na tlačítko „STOP“
• Probíhající sekvence zaostření se přeruší.

Pro spuštění automatické sekvence zaostřování ihned na 
začátku záznamu
Sekvenci zaostřování lze spustit automaticky ihned na začátku 
videozáznamu.
 ▸ V hlavní nabídce zvolte FocusingFocusing

 ▸ Zvolte Focus ModeFocus Mode

 ▸ Zvolte Follow FocusFollow Focus

 ▸ Zvolte Start FF with RecordingStart FF with Recording

 ▸ Zvolte OnOn/OffOff

Pro opuštění funkce
 ▸ Případnou probíhající sekvenci přerušit
 ▸ Klikněte na tlačítko „EXIT“

• Tlačítko „EXIT“ není k dispozici, když probíhá sekvence 
zaostření.

DALŠÍ NASTAVENÍ

RYCHLOST
Rychlost, přechodu z jedné zaostřovací polohy do druhé, je 
nastavitelná. Toto nastavení platí pro všechny přechody.
 ▸ V hlavní nabídce zvolte FocusingFocusing

 ▸ Zvolte Focus ModeFocus Mode

 ▸ Zvolte Follow FocusFollow Focus

 ▸ Zvolte SpeedSpeed

 ▸ Zvolte požadované nastavení
(Very LowVery Low, LowLow, MediumMedium, HighHigh, Very HighVery High)

NÁSLEDNÝ REŽIM ZAOSTŘOVÁNÍ
Po dokončení lze automaticky přepnout ke stanovenému režimu 
zaostřování (např. MFMF) nebo k poslednímu použitému režimu. 
 ▸ V hlavní nabídce zvolte FocusingFocusing

 ▸ Zvolte Focus ModeFocus Mode

 ▸ Zvolte Follow FocusFollow Focus

 ▸ Zvolte Return toReturn to

 ▸ Zvolte požadované nastavení
(Intelligent AFIntelligent AF, AFsAFs, AFcAFc, MFMF, Previous settingPrevious setting)

VYVOLÁNÍ DLE POTŘEBY
Definované polohy zaostření lze vyvolat kdykoliv dle přání.

Předvolba doby spuštění:
 – Aktivní předvolba času spuštění je zobrazena červeně a 

odpočítává se.
 – Poté začne přechod do požadované polohy zaostření.

Bez předvolby doby spuštění:
 – Se ihned zahájí přechod do požadované polohy zaostření.
 ▸ Klikněte na požadovanou polohu zaostření

• Fotoaparát zaostří s nastavenou rychlostí na nastavenou 
vzdálenost (po uplynutí nastavené předvolby času spuštění).

Upozornění
• Pokud ještě nebyl dokončen přechod do zaostřovací polohy, lze 

jej přerušit tlačítkem „STOP“.

AUTOMATICKÁ SEKVENCE
Pokud jsou definovány alespoň dvě polohy zaostření, lze je 
postupně aktivovat.

START

 ▸ Definovat minimálně dvě zaostřovací polohy
 ▸ Klikněte na tlačítko „START“

• Tlačítko „START“ se přepne na „STOP“, jakmile sekvence 
probíhá.

• Všechny definované zaostřovací polohy se postupně vyvolají 
(popř. po uplynutí příslušné předvolby času spuštění).

Všechna ostatní tlačítka jsou zablokována, zatímco probíhá 
sekvence zaostření.

Upozornění
• Automatickou sekvenci zaostření lze spouštět libovolně často. 

Při opakovaném startu se zaostřovací sekvence spustí znovu od 
začátku.
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SEGMENTOVANÝ ZÁZNAM
Videa ve formátu MOV lze během záznamu automaticky rozdělit na 
jednotlivé soubory o délce jedné minuty a uložit. To znamená, že 
nahrávky jsou lépe chráněny před ztrátou v důsledku technických 
chyb během procesu zápisu, pokud se nahrávání přeruší. Všechny 
části, které již byly zcela uloženy, jsou poté zachované.
Tovární nastavení fotoaparátu: OffOff

 ▸ V hlavní nabídce zvolte Video SettingsVideo Settings

 ▸ Zvolte Segmented VideoSegmented Video

 ▸ Zvolte OnOn/OffOff

Upozornění
• Pokud je formát videa nastaven na MP4MP4, není tato funkce k 

dispozici.
• Jednotlivé záznamy se během přehrávání nepřehrávají 

automaticky jeden po druhém.
• Pro segmentaci je rozhodující doba přehrávání dokončeného 

záznamu. Zpomalené záznamy jsou odpovídajícím způsobem 
rozděleny tak, že hotové záznamy jsou dlouhé asi jednu minutu.

NOVÉ FORMÁTY VIDEA
Dostupné formáty videa byly intuitivně uspořádány. Formáty 
používané ve zpomaleném záznamu jsou nyní snadněji rozpoznatelné. 
Kromě toho byly přidány další videoformáty s 10bitovým kódováním, 
včetně některých s vysoce účinnou kompresí videa HEVC (H.265). 
Byly doplněny i další formáty se sníženou rychlostí přenosu dat při 
plné kvalitě obrazu (Long GOP).
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PŘIZPŮSOBENÍ ZOBRAZENÍ
Velikost a polohu Waveform monitoru průběhu lze přizpůsobit 
aktuálním požadavkům.

Pro spuštění přizpůsobení
 ▸ Dotkněte se déle tlačítka Waveform Monitor

• Ve dvou rozích Waveform monitoru se objeví červené 
trojúhelníky. Všechny ostatní indikace zmizí.

Pro přizpůsobení velikosti
Velikost je nastavitelná ve čtyřech stupních.

 ▸ Otáčejte palcovým otočným voličem
(doprava: větší, doleva: menší)

nebo
 ▸ Přitáhněte prsty k sobě/roztáhněte prsty od sebe

Upozornění
• V EVF se zobrazí Waveform monitor menší než na displeji.

Pro přizpůsobení polohy
Polohu lze libovolně zvolit.
 ▸ Stiskněte joystick požadovaným směrem

nebo
 ▸ Klikněte přímo na požadované místo na monitoru

Pro dokončení přizpůsobení
 ▸ Stiskněte joystick/palcový otočný volič

nebo
 ▸ Klikněte na spoušť

WAVEFORM MONITOR (WFM)
Waveform monitor (WFM) umožňuje rychlé a spolehlivé vyhodnocení 
rozložení jasu a barev v aktuální scéně. To usnadňuje identifikaci 
možných obrazových chyb, které by jinak při záznamu na menším 
monitoru mohly zůstat bez povšimnutí.
Tovární nastavení fotoaparátu: OffOff

 ▸ V hlavní nabídce zvolte Waveform MonitorWaveform Monitor

 ▸ Zvolte OnOn/OffOff

Waveform monitor zobrazuje rozložení jasu pro kompletní viditelný 
obraz v procentech (IRE). Hodnota 0% odpovídá hodnotě jasu 16 (s 
8bitovým kódováním), hodnota 100% odpovídá hodnotě jasu 235 
(s 8bitovým kódováním).
Na displeji jsou plné čáry na 0%, 50% a 100%. Tečkované čáry 
nahoře a dole označují hodnoty 109%, resp. -4 %.

Upozornění
• Waveform monitor a histogram nelze zobrazit současně.
• Při výstupu přes HDMI se Waveform monitor nezobrazí na 

externím zařízení.
• Waveform monitor je k dispozici jen v režimu záznamu, ne v 

režimu prohlížení.
• Korekci expozice a hodnoty ISO (hodnota ISO pouze s přímým 

přístupem) lze nastavit pomocí nabídkových pruhů. Přitom je 
obraz na monitoru stále viditelný a okamžitě zobrazuje účinky 
zvoleného nastavení. Je-li Waveform monitor průběhu aktivní, 
zůstává v těchto případech viditelný a podle toho také zobrazuje 
účinky aktuálního nastavení.
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TESTOVACÍ TÓN
Při vyvolání Color BarColor Bar se spustí testovací tón s frekvencí 1 kHz vždy 
ve stejnou dobu. Upozornění k obsluze v pravé horní části obrázku 
ukazuje aktuální hlasitost. Volitelná nastavení: OFFOFF, -20 dB-20 dB, -18 dB-18 dB, 
-12 dB-12 dB. Zvolené nastavení je zachováno pro všechna následující 
vyvolání.
Tovární nastavení: -18 dB-18 dB

Pro nastavení hlasitosti
 ▸ Stiskněte joystick doleva / doprava

nebo
 ▸ Otáčejte palcovým otočným voličem doleva / doprava

Upozornění
• Pokud se hlasitost nezmění po dobu deseti sekund, upozornění 

k obsluze zmizí až do další změny.
• Při výstupu přes HDMI zní testovací tón pouze na připojeném 

zařízení, nikoli na fotoaparátu.
• Při výstupu přes HDMI zní testovací tón na externím zařízení, i 

když je nastaven bod nabídky HDMI-outputHDMI-output na Without soundWithout sound.
• Při výstupu přes HDMI se provozní pokyny zobrazují pouze v 

Live View fotoaparátu, nikoli na externím zařízení.

POUŽITÍ
Při výstupu přes HDMI se referenční hodnoty používají k nastavení 
externího zařízení. Nezávisle na tom lze referenční hodnoty 
zaznamenat na začátku záznamu a použít později pro postprodukci.
 ▸ Vyvolání požadovaného barevného sloupce
 ▸ Popř. upravte hlasitost testovacího tónu nebo testovací tón 

vypněte
 ▸ Popř. zobrazte informace
 ▸ Stiskněte spoušť

• Zahájí se pořizování záznamu. Testovací tón již nevychází z 
reproduktorů, ale je nadále zaznamenáván.

 ▸ Stiskněte joystick/palcový otočný volič
• Barevný sloupec a testovací tón jsou ukončeny.
• Pořizování snímků pokračuje dále.

REFERENČNÍ HODNOTY
Pro účely kalibrace lze zobrazit barevný sloupec a v případě 
potřeby jej také zaznamenat. Zazní dodatečně testovací tón s 
frekvencí 1 kHz (volitelně, hlasitost lze nastavit ve třech stupních).

COLOR BAR
Na výběr jsou tři různé barevné sloupce (SMPTE, EBU, ARIB).

SMPTESMPTE EBUEBU ARIBARIB

 ▸ V hlavní nabídce zvolte Video SettingsVideo Settings

 ▸ Zvolte Color BarColor Bar

 ▸ Zvolte požadované nastavení
(OffOff, SMPTESMPTE, EBUEBU, ARIBARIB)

UPOZORNĚNÍ K OBSLUZE/POMOCNÉ ZOBRAZENÍ
Bez ohledu na aktuální nastavení informačního profilu se testovací 
obrázek nejprve vždy zobrazí jako zcela volný. V pravém horním 
rohu se zobrazí upozornění k obsluze. Informační zobrazení mohou 
být kdykoliv vyvolána.

S upozorněním k obsluze S pomocným zobrazením

Pro zobrazení informací a pomocných zobrazení
 ▸ Stiskněte tlačítko FN obsazené funkcí Toggle Info LevelsToggle Info Levels

• V továrním nastavení se jedná o tlačítko FN vzadu vlevo vedle 
monitoru (25).

• Upozornění k obsluze se skryje a zobrazí se poslední aktivní 
informační profil.

• Následující pomocná zobrazení se nezobrazí, dokud je 
viditelný barevný sloupec: zaostřování, histogram, vodováha, 
clipping/ zebra.

Pro ukončení zobrazení barevného sloupce
 ▸ Stiskněte joystick/palcový otočný volič

• Barevný sloupec a testovací tón jsou ukončeny.
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IMPORT VLASTNÍCH LUT-PROFILŮ
Fotoaparát Leica SL2 podporuje nyní import vlastních LUT profilů.

VIDEO-GAMMA
Video-Gamma lze nastavit na HLG a L-Log nebo zcela deaktivovat.

 OffOff Optimalizace přehrávání kompatibilní se všemi 
monitory / televizory podle standardu BT.709.

 HLGHLG Optimalizace pro UHD televizory s HDR.

 L-LogL-Log Optimalizace pro profesionální dodatečnou úpravu 
jako např. Color Grading.

Tovární nastavení fotoaparátu: OffOff

 ▸ V hlavní nabídce zvolte Video SettingsVideo Settings

 ▸ Zvolte Video GammaVideo Gamma

 ▸ Zvolte požadované nastavení
(OffOff, HLGHLG, L-LogL-Log)

Upozornění
•  Video GammaVideo Gamma není za níže uvedených podmínek k dispozici:

 – Záznamy ve formátu MP4
 – Záznamy v 8 bit
 – Zpomalené záznamy

• Při použití Video-GammaVideo-Gamma nejsou následující funkce k dispozici:
 –  iDRiDR

 –  Video StyleVideo Style

NASTAVENÍ HLG
Ostrost a sytost lze nastavit. Tovární nastavení je v obou případech 
na střední hodnotu 00.
 ▸ V hlavní nabídce zvolte Video SettingsVideo Settings

 ▸ Zvolte Video GammaVideo Gamma

 ▸ Zvolte SettingsSettings

 ▸ Zvolte HLGHLG

 ▸ Zvolte SharpnessSharpness resp. SaturationSaturation

 ▸ Zvolte požadované nastavení
(-2-2, -1-1, 00, +1+1, +2+2)

NASTAVENÍ L-LOG
Pro L-Log lze nastavit ostrost. Kromě toho lze použít různé 
LUT-profily jako náhled. Uložených záznamů se to netýká.

OSTROST
Tovární nastavení: -2-2

 ▸ V hlavní nabídce zvolte Video SettingsVideo Settings

 ▸ Zvolte Video GammaVideo Gamma

 ▸ Zvolte SettingsSettings

 ▸ Zvolte L-LogL-Log

 ▸ Zvolte SharpnessSharpness

 ▸ Zvolte požadované nastavení
(-2-2, -1-1, 00, +1+1, +2+2)

REC-RÁMEČEK
Probíhající záznam videa je vždy signalizován blikajícím červeným 
bodem. Ještě jasnější zobrazení nabízí možnost REC-rámeček. Při 
nastavení na OnOn se celý obsah obrazovky vloží do rámečku. Tento 
se během záznamu rozsvítí červeně, jinak se zobrazí šedě.
Tovární nastavení: OnOn

Před záznamem Během záznamu

 ▸ V hlavní nabídce zvolte Video SettingsVideo Settings

 ▸ Zvolte REC FrameREC Frame

 ▸ Zvolte OnOn/OffOff

Pro rychlé zobrazení a skrytí REC-rámečku
Červený bod patří k informačním lištám a zobrazuje a skrývá se 
příslušně s nimi (přes informační profily). Stav záznamu je nadále 
zobrazen rámečkem REC, aniž by došlo k narušení zobrazení 
obsahu obrazu. REC-rámeček lze během záznamu také zobrazit 
nebo skrýt. 

S informačními lištami Jen REC-rámeček

 ▸ Nastavení REC FrameREC Frame přiřadit jedno FN-tlačítko
(viz podrobný návod)

 ▸ Stiskněte FN-tlačítko
• REC-rámeček se zobrazí resp. skryje.
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Upozornění
• Importovat lze jen LUT-profily s koncovkou „.cub“.
• Soubory s koncovkou „.cube“ nebudou rozpoznány. Před 

uložením na SD kartu je možné je jednoduše přejmenovat.
• Názvy souborů mohou mít až 8 znaků (včetně mezer).
• Nekompatibilní soubory nejsou rozpoznány.
• Lze zobrazit maximálně šest profilů uložených na paměťové 

kartě. Profily nalezené na kartě jsou seřazeny chronologicky 
sestupně: naposledy uložený profil se zobrazí nahoře.

• Ve výjimečných případech může určitá kombinace paměťové 
karty a počítače znamenat, že v jednom vyhledávání lze najít 
pouze tři soubory profilu.

• Pokud jsou vloženy dvě paměťové karty a na obou jsou 
kompatibilní soubory, zohlední se pouze soubory na SD1.

Pro uvolnění jednoho místa v paměti
 ▸ Zvolte požadovaný profil

• Zobrazí se dialog mazání.

 ▸ Zvolte YesYes

Upozornění
• Předem definované profilyNaturalNatural a ClassicClassic nelze vymazat.
• Profil nelze vymazat, pokud se zrovna používá.

NASTAVENÍ/SPRÁVA LUT-PROFILŮ
Aby bylo možné optimálně přizpůsobit LUT-náhled vašim vlastním 
představám, lze do fotoaparátu importovat individuálně definované 
profily LUT.
 ▸ V hlavní nabídce zvolte Video SettingsVideo Settings

 ▸ Zvolte Video GammaVideo Gamma

 ▸ Zvolte SettingsSettings

 ▸ Zvolte L-LogL-Log

 ▸ Zvolte Custom LUTCustom LUT

• Zobrazí se seznam se šesti paměťovými místy. Tři paměťová 
místa jsou vyhrazena pro použití s výstupem HDMI a tři pro 
použití ve fotoaparátu (monitor / EVF).

• Obsazená paměťová místa zobrazují uložený LUT-profil. 
Nevyužitá paměťová místa jsou označena jako FreeFree.

PŘÍKLAD
Následně je pro všechny obrázky použito zobrazené přiřazení. Dvě 
pozice profilu pro zobrazení ve fotoaparátu (monitor / EVF) jsou 
obsazeny, všechny ostatní jsou volné.

Pro import vlastního LUT-profilu
 ▸ LUT-profil stahujte nebo exportujte jako CUBE
 ▸ Soubor vhodně pojmenujte (název souboru max. 8 znaků, 

koncovka „.cub“)
• Tento název (bez koncovky) se po importu ve fotoaparátu 

zobrazí jako název profilu. Dodatečná změna ve fotoaparátu 
není možná.

 ▸ Uložte jej na paměťovou kartu
• Soubor musí být uložen v horní rovině paměťová karty (ne v 

podsložce).
 ▸ Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu
 ▸ Zvolte požadované paměťové místo

• Pokud není k dispozici žádné volné paměťové místo, je třeba 
nejprve odstranit existující profil.

• Zobrazí se dialog importu. Zobrazuje soubory nalezené na 
paměťové kartě.

• Pokud nenalezne fotoaparát žádné kompatibilní soubory, 
zobrazí se hlášení Import FailedImport Failed.

 ▸ Zvolte požadovaný profil k importu
 ▸ Zvolte YesYes
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ZVOLENÍ LUT-PROFILU
Kromě dvou předdefinovaných LUT-profilů jsou k dispozici tři další 
paměťová místa pro samostatně definované LUT-profily.
 ▸ V hlavní nabídce zvolte Video SettingsVideo Settings

 ▸ Zvolte Video GammaVideo Gamma

 ▸ Zvolte SettingsSettings

 ▸ Zvolte L-LogL-Log

 ▸ Zvolte LUT ProfileLUT Profile

• Zobrazí se seznam dostupných profilů pro aktivní výstupní 
kanál.

 ▸ Zvolte požadované nastavení
(OffOff, NaturalNatural, ClassicClassic, LUT 1LUT 1, LUT 2LUT 2, LUT 3LUT 3)

Upozornění
• Neobsazená paměťová místa se zobrazí na seznamu jako LUT 1LUT 1, 

LUT 2LUT 2 a LUT 3LUT 3. Pokud je paměťové místo obsazeno s vlastním 
LUT-profilem, zobrazí se místo toho jeho jméno.

Seznam volitelných LUT-profilů závisí na aktuálně vybraném 
výstupním kanálu (fotoaparát / HDMI). Tento je zobrazen vedle 
nabídky menu OutputOutput. Při nastavení na HDMIHDMI se zobrazí na seznamu 
volby dostupné profily pro výstup HDMI, a obdobně se u nastavení 
na EVF-LCDEVF-LCD zobrazí profily dostupné pro zobrazení ve fotoaparátu.

Aktivní výstupní kanál
 EVF-LCDEVF-LCD  HDMIHDMI

POUŽITÍ LUT-PROFILŮ

ZMĚNA VÝSTUPNÍHO KANÁLU
Můžete si vybrat, zda má být LUT-profil použit na výstup přes 
HDMI nebo na výstup na fotoaparátu (displej/EVF). 
 ▸ V hlavní nabídce zvolte Video SettingsVideo Settings

 ▸ Zvolte Video GammaVideo Gamma

 ▸ Zvolte SettingsSettings

 ▸ Zvolte L-LogL-Log

 ▸ Zvolte OutputOutput

 ▸ Zvolte požadované nastavení
(EVF-LCDEVF-LCD, HDMIHDMI)

Upozornění
• Bod nabídky OutputOutput není k dispozici, pokud bylo pod LUT ProfileLUT Profile 

zvoleno nastavení OffOff.

Při přepínání mezi dvěma výstupními kanály je zachováno 
nastavení zvoleného paměťového místa. Vzhledem k tomu, že lze v 
závislosti na výstupním kanálu uložit různé profily na dvě 
odpovídající paměťová místa, lze vybrat také jiný profil nebo 
prázdné paměťové místo. Odpovídajícím způsobem se změní vedle 
položky nabídky LUT-ProfileLUT-Profile název aktivního profilu. Toto neplatí 
pro přednastavené profily, které jsou k dispozici pro oba výstupní 
kanály na stejném paměťovém místě.

Aktivní výstupní kanál

 EVF-LCDEVF-LCD  HDMIHDMI
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