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FIRMWARE

Modelo de câmera Versão de firmware
Leica SL2 3.0

FOTOGRAFIA E VÍDEO

 _NOVO: Método de medição da exposição Highlight-WeightedHighlight-Weighted

 _NOVO: iDRiDR (Intelligent Dynamic Range) para otimização de zonas escuras

 _NOVO: Chamada de mapeamento de píxel agora é possível manualmente

 _ALARGADO: Definições adicionais para as propriedades da imagem (HighlightHighlight e ShadowShadow)

 _MELHORADO: Autofocagem com algoritmo melhorado

 _MELHORADO: Os perfis de utilizador armazenam o modo de operação e o modo de exposição

FOTOGRAFIA

 _NOVO: Enhanced Live ViewEnhanced Live View como função auxiliar para a composição da imagem no escuro

 _NOVO: Sobreposição de imagem

VÍDEO

 _NOVO: Follow Focus

 _NOVO:  Formatos de vídeo HEVC (H.265) e formatos de vídeo com taxa de bits reduzida com a mesma qualida-
de de imagem (L-GOP)

 _NOVO: Registo segmentado para proteção contra a perda de dados

  _NOVO:  Monitor em forma de onda

 _NOVO: Valores de referência definíveis (color bar e som de teste)

 _NOVO: Moldura REC para visualização mais precisa de uma gravação em curso

 _NOVO: Sem limitação da duração de gravação

 _ALARGADO: Possibilidade para a importação de perfis LUT próprios

As instruções detalhadas para download podem ser encontradas em:
https://en.leica-camera.com/Service-Support/Support/Downloads

Para encomendar uma cópia impressa gratuita das instruções detalhadas, por favor registe-se em:
www.order-instructions.leica-camera.com
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ÍNDICE 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 
melhorias 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 disponíveis para download na nossa página de internet.
Depois de ter registado a sua câmera, a Leica informá-lo-á sobre 
todas as novas atualizações.

Para determinar que versão de firmware está instalada
 ▸ No menu principal, selecionar Camera InformationCamera Information

• 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 
alterações e complementos às explicações deste manual, podem 
ser encontrados na "Área do Cliente" em: 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 
bateria e repita o procedimento acima descrito.

• No submenu Camera InformationCamera Information encontrará dispositivos 
adicionais e marcas e números de aprovação específicos do 
país.
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ATUALIZAR O FIRMWARE DA OBJETIVA
Caso disponível, também é possível realizar atualizações de 
firmware para objetivas. As notas sobre a atualização do firmware 
da câmera são respetivamente válidas.
 ▸ Realizar os preparativos
 ▸ No menu principal, selecionar Camera InformationCamera Information

 ▸ Selecionar Lens Firmware VersionLens Firmware Version

 ▸ Selecionar Start UpdateStart Update

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

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

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

ATUALIZAR O FIRMWARE DO ADAPTADOR
Caso disponível, também é possível realizar atualizações de 
firmware para adaptadores. As notas sobre a atualização do 
firmware da câmera são respetivamente válidas.
 ▸ Realizar os preparativos
 ▸ No menu principal, selecionar Camera InformationCamera Information

 ▸ Selecionar Lens Firmware VersionLens Firmware Version

 ▸ Selecionar Start UpdateStart Update

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

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

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

Nota
• O respetivo ponto de menu só é visível, se um adaptador estiver 

colocado e ativo.

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 deveria ser armazenado no nível mais 
elevado 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 Camera InformationCamera Information

 ▸ Selecionar Camera Firmware VersionCamera Firmware Version

 ▸ Selecionar Start UpdateStart Update

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

• A consulta Save profiles on SD Card?Save profiles on SD Card? aparece.
 ▸ Selecionar YesYes/NoNo

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

correspondente 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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 ▸ No menu principal, selecionar Exposure MeteringExposure Metering

 ▸ Selecionar o método de medição desejado
(SpotSpot, Center-WeightedCenter-Weighted, Highlight-WeightedHighlight-Weighted, Multi-FieldMulti-Field)
• O método de medição selecionado é apresentado no 

cabeçalho da imagem do monitor.

Ao utilizar a medição pontual, o campo de medição pode ser 
deslocado:
 ▸ Pressionar o joystick na direção desejada

Notas
• As informações de exposição (valor ISO, diafragma, tempo de 

exposição e balanço da exposição com escala de compensação 
da exposição) ajudam a determinar as definições necessárias 
para uma exposição correta.

• As visualizações mais importantes (valor ISO, diafragma e 
tempo de exposição) aparecem também no visor superior.

MÉTODO DE MEDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO 
"PONDERADA A ZONAS CLARAS"

MÉTODOS DE MEDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO
Os seguintes métodos de medição da exposição são selecioná-
veis.
Configuração de fábrica: Multi-FieldMulti-Field

Pontual

Ponderada ao centro

Ponderada a zonas claras

Multi-campo

PONTUAL
Este método de medição está concentrado exclusivamente numa 
pequena área no centro da imagem. Ao combinar o método de 
medição da exposição SpotSpot com os métodos de medição AF SpotSpot, 
FieldField e ZoneZone, os campos de medição são acoplados. A medição da 
exposição é então medida na posição determinada pelo campo de 
medição AF, mesmo que seja deslocada.

PONDERADA AO CENTRO
Este método considera todo o campo de imagem. No entanto, as 
partes do motivo capturadas no centro determinam o cálculo do 
valor de exposição muito mais do que as arestas.

MULTI-CAMPO
Este método de medição é baseado na aquisição de vários valores 
medidos. São calculados num algoritmo de acordo com a situação 
e resultam num valor de exposição que é ajustado à reprodução 
apropriada do motivo principal assumido.

PONDERADA A ZONAS CLARAS
Este método considera todo o campo de imagem. O valor de 
exposição é, no entanto, adaptado às partes do motivo com 
claridade acima da média. Deste modo, ela ajuda a evitar uma 
sobre-exposição das partes do motivo centrais, sem os ter de 
medir diretamente. Este método de medição é especialmente 
adequado em motivos que estão claramente mais iluminados do 
que o resto da imagem (p. ex. pessoas a luz de projetores) ou com 
uma reflexão forte superior à média (p. ex. vestuário branco).

Multi-campo Ponderada a zonas claras
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MAPEAMENTO DE PÍXEL
Com o tempo aparecem no sensor de imagem das câmeras 
digitais píxeis incorretos. A câmera compensa automaticamente 
os pontos incorretos na imagem, deduzindo a informação 
detetada nos píxeis adjacentes. Para este fim, os píxeis incorretos 
têm de ser reconhecidos e registados num processo conhecido 
como mapeamento de píxel (pixel mapping). Isto é realizado 
automaticamente cada duas semanas. Em caso de necessidade, a 
função também pode ser chamada manualmente.
 ▸ No menu principal, selecionar Camera SettingsCamera Settings

 ▸ Selecionar Pixel MappingPixel Mapping

 ▸ Selecionar YesYes

• O mapeamento de píxel está em curso. Isto pode demorar 
algum tempo.

• A instrução Please Restart the CameraPlease Restart the Camera é exibida.
 ▸ Desligar e voltar a ligar a câmera

OTIMIZAÇÃO AUTOMÁTICA DAS ZONAS 
ESCURAS
AMPLITUDE DINÂMICA
A amplitude de contraste de um motivo engloba todas as 
gradações de luminosidade do ponto mais claro até ao ponto mais 
escuro da imagem. Se a amplitude de contraste do motivo for 
inferior à amplitude dinâmica da câmera, todas as gradações da 
luminosidade podem ser registadas pelo sensor. Se existirem 
grandes diferenças de luminosidade no motivo (p. ex. captações/
gravações de espaços interiores com janelas claras em plano de 
fundo, captações/gravações com partes do motivo à sombra e 
partes do motivo iluminadas diretamente pelo sol, captações/
gravações de paisagens com zonas escuras e um céu muito claro), 
a câmera não consegue reproduzir a amplitude total de contraste 
do motivo, devido à sua amplitude dinâmica limitada. Deste modo, 
perdem-se informações nas "zonas periféricas" (subexposição e 
sobre-exposição).

Amplitude de contraste de um 
motivo com pouco contraste

Amplitude de contraste  
de um motivo com muito contraste

Amplitude dinâmica da câmera
Subexposição Sobre-exposição

FUNÇÃO iDR
A função iDRiDR (Intelligent Dynamic Range) permite uma otimização 
das zonas escuras. Os pormenores tornam-se bastante mais 
visíveis através desta função. Esta função só tem efeito sobre 
captações/gravações em formato JPG.

Sem iDR Com iDR

Se a otimização das zonas escuras deve ser realizada e com que 
intensidade pode ser definido previamente em (HighHigh, StandardStandard, LowLow, 
OffOff). Na definição AutoAuto, a câmera seleciona automaticamente a 
definição adequada consoante a amplitude de contraste do 
motivo.
Além disso, as definições da exposição dependem desta 
definição. Em combinação com valores ISO mais reduzidos e 
tempos de exposição curtos, a função tem um efeito mais forte. 
Com valores ISO mais elevados e/ou tempos de exposição mais 
longos o efeito é menor.
Configuração de fábrica: AutoAuto

 ▸ No menu principal, selecionar JPG SettingsJPG Settings

 ▸ Selecionar iDRiDR

 ▸ Selecionar a definição desejada
(AutoAuto, HighHigh, StandardStandard, LowLow, OffOff)

Nota
• Através da otimização das zonas escuras, as diferenciações em 

zonas muito claras são ligeiramente reduzidas.
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Para selecionar um perfil (vídeo)
 ▸ No menu principal, selecionar Video StyleVideo Style

 ▸ Selecionar o perfil desejado

Para adaptar um perfil (vídeo)
 ▸ No menu principal, selecionar Video StyleVideo Style

 ▸ Selecionar Video Style SettingsVideo Style Settings

 ▸ Selecionar o perfil desejado
 ▸ Selecionar ContrastContrast/SharpnessSharpness/SaturationSaturation/HighlightHighlight/ShadowShadow

 ▸ Selecionar o nível desejado
(-2-2, -1-1, 00, +1+1, +2+2)

 ▸ Confirmar

Nota
• A função Video StyleVideo Style não está disponível, se em Video GammaVideo Gamma 

estiver selecionada outra definição sem ser OffOff.

FAZER DEFINIÇÕES

A B C D

A Botão "Voltar"
(Terminar sem armazenar)

B Botão "Parâmetro"
C Botão "Definição"
D Botão "Confirmar"

(Armazenar e abandonar)

PARÂMETROS ALARGADOS PARA  
PROPRIEDADES DA IMAGEM
As propriedades da imagem de captações JPG e gravações de 
vídeo podem ser facilmente alteradas por meio de diversos 
parâmetros. Estes estão resumidos em perfis predefinidos. 
Anteriormente estavam disponíveis para este fim possibilidades 
de definição para ContrastContrast, SharpnessSharpness e SaturationSaturation. Estas são agora 
complementadas através dos parâmetros HighlightHighlight e ShadowShadow. Os 
parâmetros podem ser adaptados para todos os perfis disponíveis 
(SaturationSaturation apenas em perfis de cor).

ZONAS CLARAS/ZONAS ESCURAS
Consoante a exposição selecionada e a amplitude dinâmica do 
motivo, é possível que detalhes deixem de ser reconhecíveis nas 
zonas claras ou escuras. Os parâmetros HighlightHighlight e ShadowShadow 
permitem um controlo diferenciado das zonas com maior ou 
menor exposição. Se, por exemplo, uma parte do motivo estiver à 
sombra, uma definição mais alta de ShadowShadow pode ajudar a aclarar 
estas partes e a tornar, assim, os detalhes mais reconhecíveis. Por 
outro lado, sombras existentes ou partes especialmente claras 
podem ser adicionalmente acentuadas por motivos decorativos. 
Valores positivos aclaram as partes em questão, valores negativos 
escurecem-nas.

Para selecionar um perfil (fotografia)
 ▸ No menu principal, selecionar JPG SettingsJPG Settings

 ▸ Selecionar Film StyleFilm Style

 ▸ Selecionar o perfil desejado

Para adaptar um perfil (fotografia)
 ▸ No menu principal, selecionar JPG SettingsJPG Settings

 ▸ Selecionar Film StyleFilm Style

 ▸ Selecionar Film Style SettingsFilm Style Settings

 ▸ Selecionar o perfil desejado
 ▸ Selecionar ContrastContrast/SharpnessSharpness/SaturationSaturation/HighlightHighlight/ShadowShadow

 ▸ Selecionar o nível desejado
(-2-2, -1-1, 00, +1+1, +2+2)

 ▸ Confirmar
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ARMAZENAR

 ▸ Selecionar o botão "Confirmar"

CANCEL

 ▸ Selecionar o botão "Voltar"

A operação difere ligeiramente, consoante, se as definições são 
realizadas através do controlo por botões ou por meio de controlo 
Touch.
A imagem do monitor permanece visível continuamente durante 
toda a definição. Deste modo, o resultado da definição pode ser 
observado imediatamente.

Através do controlo por botões

Para navegar entre os botões
 ▸ Pressionar o joystick para a esquerda/para a direita

• O botão ativo está assinalado com uma moldura vermelha.

Para realizar definições
 ▸ Pressionar o joystick para cima/baixo

• O botão muda imediatamente entre as alternativas.
ou

 ▸ Pressionar o joystick
• As alternativas selecionáveis são visualizadas.
• No Botão "Parâmetro" é visualizado adicionalmente para 

cada parâmetro o valor atualmente definido.
 ▸ Pressionar o joystick para cima/baixo

• O botão ativo está assinalado com uma moldura vermelha.
 ▸ Pressionar o joystick

• As alternativas já não são visualizadas.

Através do controlo Touch
 ▸ Tocar no botão desejado

• Nos botões "Parâmetro" e "Definição" são visualizadas as 
alternativas selecionáveis.

• No Botão "Parâmetro" é visualizado adicionalmente para 
cada parâmetro o valor atualmente definido.

 ▸ Tocar na alternativa desejada
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PERFIS DE UTILIZADOR
Os perfis de utilizador armazenam agora, além de todas as 
definições, também o modo de operação atualmente ativo 
(fotografia/vídeo) e o modo de exposição do vídeo (P/A/S/M). 
Desta forma, é possível uma mudança intuitiva entre diferentes 
perfis de requisitos.

DEFINIÇÕES LIVE VIEW
A função Exposure PreviewExposure Preview passa então a fazer parte do ponto de 
menu Live View SettingsLive View Settings. Além disso, a Leica SL2 passa a ter um 
modo de Live View especial para situações de captações muito 
escuras.

MELHORAMENTO LIVE VIEW
Num ambiente muito escuro (por exemplo de noite), a composição 
da imagem é frequentemente muito difícil, porque os motivos não 
são praticamente visíveis. A função Enhanced Live ViewEnhanced Live View deve 
permitir a composição da imagem nessas situações. Para este fim, 
a imagem é melhorada em Live View através de um aumento muito 
grande do valor ISO e da redução da taxa de refrescamento. As 
captações não são afetadas por isso. Na Live View ocorrem ruído 
de imagem e arrastamento de imagem fortes com movimento por 
razões técnicas. A função só está ativa com luz ambiente muito 
reduzida.
 ▸ No menu principal, selecionar Live View SettingsLive View Settings

 ▸ Selecionar Enhanced Live ViewEnhanced Live View

 ▸ Selecionar OnOn/OffOff

Notas
• Mesmo quando Enhanced Live ViewEnhanced Live View foi definida para OnOn, a função 

não está ativa com luminosidade suficiente.
• No modo AF, a função Enhanced Live ViewEnhanced Live View não está ativa 

temporariamente durante uma medição da distância em curso.
• Quando Enhanced Live ViewEnhanced Live View está definida para OnOn, Focus PeakingFocus Peaking 

não está disponível.
• Consoante o modo de exposição selecionado e outras 

definições, a Live View mostra uma pré-visualização da 
exposição, se o disparador é pressionado ligeiramente e 
mantido (consultar a secção "Controlo da exposição" do manual 
de instruções detalhado).
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Para percorrer as captações
 ▸ Pressionar o joystick para a esquerda/para a direita

ou
 ▸ Rodar a roda de polegar 

ou
 ▸ Deslizar para a esquerda/para a direita

Para selecionar uma captação
 ▸ Pressionar a roda de polegar/o joystick

ou
 ▸ Selecionar diretamente o elemento de operação "Confirmação"

Para repor a função ao desligar a câmera
Quando a câmera é desligada, as definições da função podem ser 
repostas.
 ▸ No menu principal, selecionar Image OverlayImage Overlay

 ▸ Selecionar Reset on Turn OffReset on Turn Off

 ▸ Selecionar OnOn/OffOff

• Se OffOff for selecionado, a seleção da imagem, bem como a 
definição de Use Overlay ImageUse Overlay Image são mantidas também depois 
da câmera ser desligada.

ATIVAR A FUNÇÃO
 ▸ No menu principal, selecionar Image OverlayImage Overlay

 ▸ Selecionar Use Overlay ImageUse Overlay Image

 ▸ Selecionar OnOn/OffOff

SOBREPOSIÇÃO DE IMAGEM
A Leica SL2 permite a sobreposição transparente de captações já 
realizadas como meio para a composição de imagem. Desta forma 
é possível fotografar um motivo exatamente da mesma posição 
também em intervalos de tempo grandes ou alinhar diferentes 
motivos com o mesmo fundo exatamente do mesmo modo em 
várias sessões. A imagem de sobreposição transparente não é 
visível na captação pronta.
Um exemplo de aplicação seria a realização de uma série de 
imagens de uma árvore ao longo do período de um ano. Devido ao 
alinhamento preciso, estas captações podem ser combinadas 
depois também em caso de necessidade numa captação de lapso 
de tempo. 

Imagem de sobreposição Exibição com sobreposição 
de imagem transparente

Nota
• Os ficheiros que não foram gravados com esta câmera não 

podem ser reproduzidos com esta câmera. Esta limitação afeta 
também a função de sobreposição.

TRANSPARÊNCIA
A transparência da imagem sobreposta pode ser adaptada 
consoante as condições de iluminação etc.
 ▸ No menu principal, selecionar Image OverlayImage Overlay

 ▸ Selecionar TransparencyTransparency

 ▸ Selecionar HighHigh/LowLow

SELEÇÃO DE IMAGEM
Para a sobreposição de imagem, pode ser selecionada uma 
imagem qualquer do cartão de memória.
 ▸ No menu principal, selecionar Image OverlayImage Overlay

 ▸ Selecionar Choose Overlay ImageChoose Overlay Image

• A exibição da seleção de imagem aparece.

• Na exibição da seleção de imagem aparecem as captações 
sempre em visualização de ecrã total. Uma visualização geral 
não está disponível. As visualizações da informação podem 
ser chamadas como de costume.
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MENU FOLLOW FOCUS
A operação só é realizada através do controlo Touch.

B

F

G H

A

C D D D E

OP

A

I J
K K

L M N L M N

A Botão para abrir e fechar o menu Follow Focus
B Barra de definição posição de focagem

(Distância focada em m ou ft)
C Botão "START"

(Inicia a sequência automática de focagem)
D Posições de focagem
E Botão "EXIT"

(Termina o menu Follow Focus)
F Botão "Editar"

(Apenas para posições de focagem já definidas)
G Visualização da distância definida

H Visualização da área de distância normal reproduzida 
nitidamente
(Profundidade de campo, dependendo da distância bem foca-
da e do valor do diafragma)

I Barra de definição tempo de espera
J Tempo de espera definido
K Botões "Mais" e "Menos"
L Botão "Voltar"
M Posição de focagem atual
N Botão "Confirmar"
O Tempo de espera em curso
P Posição de focagem definida atual

Para uma melhor visão, o menu Follow Focus pode ser reduzido 
aos elementos essenciais.

 ▸ Tocar no botão A
• O menu Follow Focus muda entre a exibição total e reduzida.

Nota
• Na exibição reduzida não é possível selecionar diretamente 

posições de focagem.

FOLLOW FOCUS
Esta função permite transições automáticas para definições de 
focagem predeterminadas (posições de focagem). Podem ser 
definidas previamente até três posições de focagem e opcional-
mente atribuídas a um tempo de espera. Ao chamar uma posição 
de focagem, a câmera foca automaticamente para a distância 
predefinida. A transição é depois realizada de forma totalmente 
uniforme e em velocidade definível. Deste modo, é possível criar 
transições suaves que são realizadas se possível despercebida-
mente. A condição prévia é que as distâncias relevantes sejam 
anteriormente conhecidas.
As posições de focagem definidas podem ser chamadas 
individualmente ou iniciadas como uma sequência automática, 
uma a seguir à outra.

 ▸ No menu principal, selecionar FocusingFocusing

 ▸ Selecionar Focus ModeFocus Mode

 ▸ Selecionar Follow FocusFollow Focus

 ▸ Selecionar Focus PositionFocus Position

• A Follow Focus é ativada. O menu de Follow Focus é 
visualizado.

• O menu de Follow Focus fica presente até a função ser 
terminada.

COMPORTAMENTO DA FUNÇÃO
A função trabalha independentemente de estar a ser realizada 
uma gravação ou não. De forma correspondente, todos os 
procedimentos de operação a seguir descritos podem ser 
realizados também durante uma gravação. Do mesmo modo é 
possível, durante uma sequência de focagem em curso, iniciar e 
voltar a terminar uma gravação ou durante a gravação terminar o 
menu de Follow Focus.

Notas
• Desde que a função esteja ativa, são válidas as seguintes 

limitações:
 – Consoante a ocupação nem todas as teclas FN estão 

disponíveis.
 – O EVF não pode ser utilizado.

•  Follow FocusFollow Focus não está disponível sob as seguintes condições:
 – Gravações em câmera lenta
 – Se for utilizado um adaptador de objetiva
 – Se utilizar objetivas MF
 – Se utilizar objetivas com interruptor AF/MF, se a definição 

MF estiver selecionada
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Para interromper a definição
 ▸ Tocar no botão "Voltar"

• A visualização volta para o último nível de menu.

ALTERAR POSIÇÃO DE FOCAGEM
 ▸ Tocar no botão desejado

• Aparece o botão "Editar".

 ▸ Tocar no botão "Editar"
• Um eventual tempo de espera ou focagem em curso é 

interrompida.
• O menu para a definição do tempo de espera é visualizado.

 ▸ Redefinir a posição de focagem

APLICAÇÃO
A função Follow FocusFollow Focus pode ser utilizada de duas formas. 
 – As posições de focagem predefinidas são chamadas individual-

mente consoante a necessidade.
 – Todas as posições de focagem definidas são selecionadas numa 

sequência totalmente automática uma a seguir à outra. 

Ambas as utilizações também são combináveis.

PREPARAÇÃO

DEFINIR POSIÇÃO DE FOCAGEM
 ▸ Tocar na posição de focagem desejada

• O menu para a definição do tempo de espera é visualizado.

Para definir um tempo de espera
Podem ser definidos tempos de espera até 120 s (predefinição é 
0 s).
 ▸ Tocar nos botões "Mais" e "Menos"

ou
 ▸ Tocar diretamente na barra de definição para a definição 

desejada
• O tempo selecionado é visualizado através da barra de 

definição.
 ▸ Tocar no botão "Confirmar"

• É visualizado o menu para definição da distância.

Para definir a distância

 ▸ Definir a distância desejada
• A focagem pode ser realizada manualmente ou por meio de 

AFs (joystick/Touch AF). O disparador fica bloqueado.
• A barra de definição indica a distância definida.

 ▸ Tocar no botão "Confirmar"
• A visualização volta para o nível mais elevado do menu de 

Follow Focus.

• A posição de focagem definida atual é indicada através de 
uma moldura vermelha. A barra de definição indica a 
distância definida.

• Em vez de POS 1POS 1, POS 2POS 2 ou POS 3POS 3 é indicado o tempo de espera 
definido.
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CANCEL

 ▸ Tocar no botão "STOP"
• A sequência de focagem em curso é interrompida.

Para iniciar a sequência automática de focagem logo desde 
o início do registo
A sequência automática de focagem pode ser iniciada automatica-
mente logo desde o início da gravação de vídeo.
 ▸ No menu principal, selecionar FocusingFocusing

 ▸ Selecionar Focus ModeFocus Mode

 ▸ Selecionar Follow FocusFollow Focus

 ▸ Selecionar Start FF with RecordingStart FF with Recording

 ▸ Selecionar OnOn/OffOff

Para abandonar a função
 ▸ Interromper uma sequência eventualmente em curso
 ▸ Tocar no botão "EXIT"

• Durante uma sequência de focagem em curso o botão "EXIT" 
não está disponível.

OUTRAS DEFINIÇÕES

VELOCIDADE
A velocidade, com a qual é realizada a transição de uma posição 
de focagem para a próxima, é definível. Esta definição é válida 
para todas as transições.
 ▸ No menu principal, selecionar FocusingFocusing

 ▸ Selecionar Focus ModeFocus Mode

 ▸ Selecionar Follow FocusFollow Focus

 ▸ Selecionar SpeedSpeed

 ▸ Selecionar a definição desejada
(Very LowVery Low, LowLow, MediumMedium, HighHigh, Very HighVery High)

MODO DE FOCAGEM SUBSEQUENTE
Após a conclusão, é possível mudar automaticamente para um 
modo de focagem estipulado (p. ex. MFMF) ou para o modo de 
focagem utilizado por último. 
 ▸ No menu principal, selecionar FocusingFocusing

 ▸ Selecionar Focus ModeFocus Mode

 ▸ Selecionar Follow FocusFollow Focus

 ▸ Selecionar Return toReturn to

 ▸ Selecionar a definição desejada
(Intelligent AFIntelligent AF, AFsAFs, AFcAFc, MFMF, Previous settingPrevious setting)

CHAMADA CONSOANTE A NECESSIDADE
As posições de focagem definidas podem ser chamadas com a 
frequência que desejar.

Com tempo de espera:
 – O tempo de espera ativo é assinalado a vermelho e contado de 

forma decrescente.
 – A seguir é iniciada a transição para a posição de focagem 

desejada.

Sem tempo de espera:
 – A transição para a posição de focagem desejada começa 

imediatamente.
 ▸ Tocar na posição de focagem desejada

• A Câmera foca a distância definida com a velocidade 
ajustada (após o decurso do tempo de espera eventualmente 
definido).

Nota
• Desde que a transição para uma posição de focagem ainda não 

esteja concluída, ela pode ser interrompida com o botão 
"STOP".

SEQUÊNCIA AUTOMÁTICA
Se tiverem sido definidas pelo menos duas posições de focagem, 
podem ser iniciadas uma a seguir à outra.

INICIAR

 ▸ Definir no mínimo duas posições de focagem
 ▸ Tocar no botão "START"

• O botão "START" muda para "STOP", enquanto a sequência 
está em curso.

• Todas as posições de focagem definidas são chamadas uma 
a seguir à outra (eventualmente após o decurso do respetivo 
tempo de espera).

Enquanto uma sequência de focagem está em curso, todos os 
outros botões estão bloqueados.

Nota
• A sequência automática de focagem pode ser iniciada com a 

frequência que desejar. Ao reiniciar a sequência de focagem, 
esta volta a começar no início.
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REGISTO SEGMENTADO
Os vídeos em formato MOV podem ser armazenados segmentados 
durante o registo automaticamente em diferentes ficheiros de um 
minuto de comprimento cada. Deste modo, as gravações estão 
mais protegidas contra a perda devido a erros técnicos durante o 
processo de escrita, se o registo for interrompido. Todas as 
secções já armazenadas permanecem assim inalteradas.
Configuração de fábrica: OffOff

 ▸ No menu principal, selecionar Video SettingsVideo Settings

 ▸ Selecionar Segmented VideoSegmented Video

 ▸ Selecionar OnOn/OffOff

Notas
• Na definição do formato de vídeo para MP4MP4 esta função não está 

disponível.
• As diferentes gravações não são reproduzidas automaticamente 

umas a seguir às outras.
• Para a segmentação, é decisiva a duração de reprodução da 

gravação pronta. As gravações em câmera lenta são divididas 
de forma que as gravações prontas tenham uma duração de 
aproximadamente um minuto.

NOVOS FORMATOS DE VÍDEO
Os formatos de vídeo disponíveis foram ordenados de uma forma 
mais intuitiva. Os formatos utilizados para gravações em câmera 
lenta são agora mais fáceis de reconhecer. Além disso foram 
englobados formatos de vídeo adicionais com codificação de 10 bit, 
entre eles existem alguns com compressão de vídeo HEVC de alta 
eficácia (H.265). Outros formatos com taxa de dados reduzida e 
qualidade de imagem total (Long GOP) também foram englobados.
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ADAPTAR A VISUALIZAÇÃO
O tamanho e a posição do monitor em forma de onda podem ser 
adaptados às necessidades atuais.

Para iniciar a adaptação
 ▸ Tocar longamente no Waveform Monitor

• Em dois cantos do monitor em forma de onda aparecem 
triângulos vermelhos. Todas as outras visualizações 
desaparecem.

Para adaptar o tamanho
O tamanho pode ser definido em quatro níveis.

 ▸ Rodar a roda de polegar
(para a direita: maior, para a esquerda: mais pequeno)

ou
 ▸ Contrair/expandir

Nota
• Em EVF, o monitor em forma de onda é visualizado mais 

pequeno do que no monitor.

Para adaptar a posição
A posição pode ser selecionada livremente.
 ▸ Pressionar o joystick na direção desejada

ou
 ▸ Tocar diretamente no sítio desejado do monitor

Para concluir a adaptação
 ▸ Pressionar o joystick/a roda de polegar

ou
 ▸ Tocar no disparador

MONITOR EM FORMA DE ONDA (WFM)
O monitor em forma de onda (WFM) permite uma avaliação rápida 
e segura das distribuições de luminância e cor na cena atual. 
Deste modo, é possível detetar facilmente possíveis erros da 
imagem, que caso contrário podem ficar despercebidos na 
gravação/captação com um monitor pequeno.
Configuração de fábrica: OffOff

 ▸ No menu principal, selecionar Waveform MonitorWaveform Monitor

 ▸ Selecionar OnOn/OffOff

O monitor em forma de onda mostra a distribuição da luminância 
para toda a imagem visível em porcento (IRE). Assim um valor de 
0 % corresponde a um valor de luminância de 16 (na codificação 
de 8 bit), um valor de 100 % corresponde a um valor de luminância 
de 235 (na codificação de 8 bit).
A visualização possui linhas contínuas em 0 %, 50 % e 100 %. As 
linhas de pontos por cima ou por baixo disso assinalam os valores 
109 % ou -4 %.

Notas
• O monitor em forma de onda e o histograma não podem ser 

visualizados ao mesmo tempo.
• O monitor em forma de onda não é visualizado no aparelho 

externo na saída por HDMI.
• O monitor em forma de onda só está disponível em modo de 

gravação, não em modo de reprodução.
• A compensação da exposição e o valor ISO (valor ISO apenas 

em acesso direto) podem ser definidos com a ajuda de menus 
de barras, continuando a imagem do monitor visível e 
mostrando imediatamente os efeitos da definição selecionada. 
Se o monitor em forma de onda estiver ativo, ele permanece 
nestes casos visível e também mostra os efeitos da definição 
atual.
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SOM DE TESTE
Quando a Color BarColor Bar é chamada, é emitido sempre também ao 
mesmo tempo um som de teste com uma frequência de 1 kHz.  
A instrução de operação em cima à direita na imagem indica o 
volume atual. Definições selecionáveis: OFFOFF, -20 dB-20 dB, -18 dB-18 dB, -12 dB-12 dB. 
A definição selecionada permanece em todas as chamadas 
seguintes.
Configuração de fábrica: -18 dB-18 dB

Para definir o volume
 ▸ Pressionar o joystick para a esquerda/para a direita

ou
 ▸ Rodar a roda de polegar para a esquerda/direita

Notas
• Após dez segundos sem alteração do volume, a instrução de 

operação é ocultada até à próxima alteração.
• Na saída por HDMI, o som de teste é emitido apenas no 

aparelho ligado, não na câmera.
• Na saída por HDMI, o som de teste é emitido no aparelho 

externo, mesmo quando o ponto de menu HDMI OutputHDMI Output está 
definido para Without AudioWithout Audio.

• Na saída por HDMI, a instrução de operação só é visualizada 
em Live View da câmera, não no aparelho externo.

APLICAÇÃO
Na saída por HDMI, os valores de referência são utilizados para a 
definição do aparelho externo. Independentemente disso, os 
valores de referência podem ser registados no início de uma 
gravação e utilizados posteriormente para a pós-produção.
 ▸ Chamar a barra de cor desejada
 ▸ Eventualmente definir o volume do som de teste ou desligar o 

som de teste
 ▸ Eventualmente exibir visualizações da informação
 ▸ Pressionar o disparador

• A gravação é iniciada. O som de teste deixa de ser emitido 
através dos altifalantes, mas continua a ser registado.

 ▸ Pressionar o joystick/a roda de polegar
• A barra de cor e o som de teste são terminados.
• A gravação continua.

VALORES DE REFERÊNCIA
Para fins de calibragem, pode ser visualizada uma barra de cor e 
em caso de necessidade também pode ser registada. Ao mesmo 
tempo, é emitido adicionalmente um som de teste com uma 
frequência de 1 kHz (opcional, volume ajustável em três níveis).

COLOR BAR
Estão à disposição três barras de cor diferentes para seleção 
(SMPTE, EBU, ARIB).

SMPTESMPTE EBUEBU ARIBARIB

 ▸ No menu principal, selecionar Video SettingsVideo Settings

 ▸ Selecionar Color BarColor Bar

 ▸ Selecionar a definição desejada
(OffOff, SMPTESMPTE, EBUEBU, ARIBARIB)

INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO/VISUALIZAÇÕES AUXILIARES
Independentemente da definição atual dos perfis de informação, a 
imagem de teste aparece primeiro sempre completamente livre. 
No canto superior direito é visualizada uma instrução de 
operação. No entanto, as visualizações de informação podem ser 
chamadas em qualquer altura.

Com instrução de operação Com visualizações auxiliares

Para exibir informações e visualizações auxiliares
 ▸ Pressionar o botão FN ocupado com a função Toggle Info LevelsToggle Info Levels

• Na configuração de fábrica isto é o botão FN, atrás à 
esquerda ao lado do monitor (25).

• A instrução de operação é ocultada e o perfil de informação 
ativo por último aparece.

• As seguintes visualizações auxiliares não são exibidas, 
enquanto a barra de cor for visível: focus peaking, histograma, 
nível de água, clipping/zebra.

Para terminar a visualização da barra de cor
 ▸ Pressionar o joystick/a roda de polegar

• A barra de cor e o som de teste são terminados.
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IMPORTAÇÃO DE PERFIS LUT PRÓPRIOS
A Leica SL2 apoia agora a importação de perfis LUT próprios.

VÍDEO GAMMA
Vídeo Gamma pode ser definido para HLG e L-Log ou completamente 
desativado.

 OffOff Otimização para uma reprodução compatível com 
todos os monitores/televisores de acordo com a 
norma BT.709.

 HLGHLG Otimização para televisores UHD com qualidade HDR.

 L-LogL-Log Otimização para tratamento posterior profissional 
como p. ex. Color Grading.

Configuração de fábrica: OffOff

 ▸ No menu principal, selecionar Video SettingsVideo Settings

 ▸ Selecionar Video GammaVideo Gamma

 ▸ Selecionar a definição desejada
(OffOff, HLGHLG, L-LogL-Log)

Notas
• O Video GammaVideo Gamma não está disponível nas seguintes condições:

 – Gravações em formato MP4
 – Gravações em 8 bit
 – Gravações em câmera lenta

• Ao utilizar o Video GammaVideo Gamma as seguintes funções não estão 
disponíveis:
 –  iDRiDR

 –  Video StyleVideo Style

DEFINIÇÕES HLG
A nitidez e a saturação podem ser definidas. A configuração de 
fábrica é em ambos os casos um valor médio 00.
 ▸ No menu principal, selecionar Video SettingsVideo Settings

 ▸ Selecionar Video GammaVideo Gamma

 ▸ Selecionar SettingsSettings

 ▸ Selecionar HLGHLG

 ▸ Selecionar SharpnessSharpness ou SaturationSaturation

 ▸ Selecionar a definição desejada
(-2-2, -1-1, 00, +1+1, +2+2)

DEFINIÇÕES L-LOG
Para L-Log é possível definir a nitidez. Além disso, podem ser 
utilizados diferentes perfis LUT como pré-visualização. As 
gravações armazenadas não são afetadas por isto.

NITIDEZ
Configuração de fábrica: -2-2

 ▸ No menu principal, selecionar Video SettingsVideo Settings

 ▸ Selecionar Video GammaVideo Gamma

 ▸ Selecionar SettingsSettings

 ▸ Selecionar L-LogL-Log

 ▸ Selecionar SharpnessSharpness

 ▸ Selecionar a definição desejada
(-2-2, -1-1, 00, +1+1, +2+2)

MOLDURA REC
Uma gravação de vídeo em curso é sinalizada por princípio através 
de um ponto vermelho intermitente. Uma visualização ainda mais 
óbvia oferece a opção moldura REC. Na definição em OnOn, o 
conteúdo total do ecrã é abrangido por uma moldura. Esta emite 
uma luz vermelha durante uma gravação em curso, de resto ela é 
visualizada a cinzento.
Configuração de fábrica: OnOn

Antes da gravação Durante a gravação

 ▸ No menu principal, selecionar Video SettingsVideo Settings

 ▸ Selecionar REC FrameREC Frame

 ▸ Selecionar OnOn/OffOff

Para exibir e ocultar rapidamente a moldura REC
O ponto vermelho faz parte das barras de informação e é 
visualizado ou ocultado com elas (por meio dos perfis de 
informação). O estado de gravação continua depois a ser 
visualizado pela moldura REC, sem prejudicar a vista do conteúdo 
da imagem. A moldura REC também pode ser exibida ou ocultada 
durante uma gravação em curso. 

Com barras de informação Só moldura REC

 ▸ Atribuir a definição da REC FrameREC Frame a um botão FN
(consultar o manual de instruções detalhado)

 ▸ Pressionar botão FN
• A moldura REC é exibida ou ocultada.
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Notas
• Só podem ser importados perfis LUT com a terminação de 

ficheiro ".cub".
• Os ficheiros com a terminação de ficheiro ".cube" não são 

reconhecidos. No entanto, eles podem ser simplesmente 
renomeados de forma correspondente antes do armazenamen-
to no cartão SD.

• Os nomes dos ficheiros só podem ter no máximo 8 caracteres 
(incluindo espaços).

• Os ficheiros não compatíveis não são reconhecidos.
• Só podem ser visualizados no máximo seis perfis armazenados 

no cartão de memória. Os perfis encontrados no cartão estão 
ordenados cronologicamente de forma decrescente: o perfil 
armazenado por último aparece em primeiro lugar.

• Em casos raros, uma determinada combinação de cartão de 
memória e computador pode provocar que num processo de 
busca só sejam encontrados três ficheiros de perfil.

• Se estiverem colocados dois cartões de memória e caso se 
encontrem ficheiros compatíveis em ambos, só são tidos em 
consideração os ficheiros em SD1.

Para libertar um espaço de armazenamento
 ▸ Selecionar o perfil desejado

• Aparece o diálogo de apagamento.

 ▸ Selecionar YesYes

Notas
• Os perfis predefinidos NaturalNatural e ClassicClassic não podem ser 

apagados.
• Um perfil não pode ser apagado, se estiver a ser utilizado no 

momento.

CRIAR/ADMINISTRAR PERFIS LUT
Para poder ajustar a pré-visualização LUT às ideias próprias de 
forma ideal, os perfis LUT autodefinidos podem ser importados 
para a câmera.
 ▸ No menu principal, selecionar Video SettingsVideo Settings

 ▸ Selecionar Video GammaVideo Gamma

 ▸ Selecionar SettingsSettings

 ▸ Selecionar L-LogL-Log

 ▸ Selecionar Custom LUTCustom LUT

• Aparece uma lista com seis espaços de armazenamento. Três 
espaços de armazenamento estão reservados para a 
utilização com saída por HDMI e três para a utilização na 
câmera (monitor/EVF).

• Espaços de armazenamento ocupados mostram o nome do 
perfil LUT armazenado. Espaços de armazenamento não 
ocupados estão assinalados como UnusedUnused.

EXEMPLO
A seguir, a ocupação visualizada em baixo é utilizada para todas as 
figuras. Dois locais dos perfis para a visualização na câmera 
(monitor/EVF) estão ocupados, todos os outros estão livres.

Para importar um perfil LUT próprio
 ▸ Descarregar ou exportar perfil LUT como ficheiro CUBE
 ▸ Nomear o ficheiro adequadamente (nome do ficheiro no máx. 8 

caracteres, terminação ".cub")
• Este nome (sem terminação) aparece como nome de perfil 

na câmera após a importação. Uma alteração posterior na 
câmera não é possível.

 ▸ Guardar no cartão de memória
• O ficheiro tem de ser armazenado no nível superior do cartão 

de memória (não numa subpasta).
 ▸ Colocar o cartão de memória na câmera
 ▸ Selecionar um espaço de armazenamento livre

• Se não existir nenhum espaço de armazenamento livre, é 
necessário apagar primeiro um perfil existente.

• Aparece o diálogo de importação. Ele mostra os ficheiros 
encontrados no cartão de memória.

• Se a câmera não conseguir encontrar nenhuns ficheiros 
compatíveis, aparece a mensagem Import FailedImport Failed.

 ▸ Selecionar o perfil desejado para importação
 ▸ Selecionar YesYes
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SELECIONAR PERFIL LUT
Além de dois perfis LUT predefinidos estão à disposição mais três 
espaços de armazenamento para perfis LUT autodefinidos.
 ▸ No menu principal, selecionar Video SettingsVideo Settings

 ▸ Selecionar Video GammaVideo Gamma

 ▸ Selecionar SettingsSettings

 ▸ Selecionar L-LogL-Log

 ▸ Selecionar LUT ProfileLUT Profile

• Aparece a lista dos perfis disponíveis para o canal de saída 
ativo.

 ▸ Selecionar a definição desejada
(OffOff, NaturalNatural, ClassicClassic, LUT 1LUT 1, LUT 2LUT 2, LUT 3LUT 3)

Nota
• Os espaços de armazenamento não ocupados aparecem na 

lista como LUT 1LUT 1, LUT 2LUT 2 e LUT 3LUT 3. Se um espaço de armazenamento 
estiver ocupado com um perfil LUT próprio, aparece em vez 
disso o seu nome.

A lista dos perfis LUT selecionáveis depende do canal de saída 
atualmente selecionado (câmera/HDMI). Este é visível ao lado do 
ponto de menu OutputOutput. Na definição para HDMIHDMI, aparecem então na 
lista de seleção os perfis disponíveis para a saída HDMI, e 
consoante a definição para EVF-LCDEVF-LCD os perfis disponíveis para a 
visualização na câmera.

Canal de saída ativo
 EVF-LCDEVF-LCD  HDMIHDMI

UTILIZAR PERFIS LUT

MUDAR DE CANAL DE SAÍDA
Pode ser selecionado, se o perfil LUT deve ser aplicado na saída 
por HDMI ou na saída da câmera (monitor/EVF).
 ▸ No menu principal, selecionar Video SettingsVideo Settings

 ▸ Selecionar Video GammaVideo Gamma

 ▸ Selecionar SettingsSettings

 ▸ Selecionar L-LogL-Log

 ▸ Selecionar OutputOutput

 ▸ Selecionar a definição desejada
(EVF-LCDEVF-LCD, HDMIHDMI)

Nota
• O ponto de menu OutputOutput não está disponível, se no LUT ProfileLUT Profile 

estiver selecionada a definição OffOff.

Na mudança entre os dois canais de saída, a definição do espaço 
de armazenamento selecionado é mantida. Visto que em dois 
espaços de armazenamento correspondentes entre si possam 
estar armazenados diferentes perfis, consoante cada canal de 
saída, é possível selecionar, por isso, também outro perfil ou um 
espaço de armazenamento vazio. De forma correspondente, além 
do ponto de menu LUT ProfileLUT Profile altera-se o nome do perfil ativo. Isto 
não se aplica aos perfis predefinidos, que são existentes para 
ambos os canais de saída no mesmo espaço de armazenamento.

Canal de saída ativo

 EVF-LCDEVF-LCD  HDMIHDMI
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