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POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ
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1 Spoušť
Klikněte na:
 – Aktivujte měření expozice

Stlačte na doraz:
 – Stiskněte spoušť

2 Páčka pro posun filmu
3 Seřizovací kolečko doby expozice s 

mezipolohami
 – 1s - 1000: doby expozice
 – B:  dlouhé expozice, vypnutí elektroniky 

fotoaparátu
 – : 1/50 s, lze použít delší doby expozice

a Index
4 Sáňky
5 Vyklápěcí páčka pro přetáčení
6 Nosná očka

7 Počítadlo snímků
8 Páčka pro uvolnění převíjení
9 Okénko dálkoměru
10 Osvětlovací okénko pro osvětlené 

rámečky
11 Okénko hledáčku
12 Volba zaostřovacího pole

Výběr z dvojic světelných rámů 35/135 mm, 
50/75 mm a 28/90 mm.

13 Tlačítko pro odblokování objektivu
14 Bajonet
15 Přihrádka na baterie s víkem pro 

přihrádku
2x knoflíkový článek s 
oxidem stříbrným (PX76/
SR44)
nebo
1x lithiový článek (DL1/3N)

16 Upevňovací bod spodního krytu
17 Okulár hledáčku
18 Kontaktní zásuvka pro blesk s 

kabelovým připojením
19 Zadní stěna (výklopná)
20 ISO-seřizovací kolečko

6 - 6400: pevné hodnoty ISO
a Index

21 Závit A ¼, DIN 4503 (¼”) pro stativ
22 Blokovací kolík spodního krytu
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ZOBRAZENÍ V HLEDÁČKU
Světelný rámeček dálkoměru tohoto fotoaparátu 
není jen mimořádně jasný hledáček, ale také 
dálkoměr spojený s objektivem. Propojení probíhá 
automaticky se všemi Leica M objektivy s 
ohniskovou vzdáleností 16 až 135 mm.

B A

C

35 mm/135 mm 28 mm/90 mm

A Světelný rámeček 50 mm/75 mm
B Měřící pole pro 

nastavení zaostřování
C Expozimetr pro vyvážení 

osvětlení

VÝMĚNA FILMU
OTEVŘENÍ FOTOAPARÁTU

VLOŽENÍ FILMU

PŘETÁČENÍ FILMU ZPĚT

VYJMUTÍ FILMU



NASTAVENÍ ZAOSTŘOVÁNÍ
METODA SMÍŠENÉHO OBRAZU 
(DVOJOBRAZ)

METODA PRŮŘEZU OBRAZU

TECHNICKÉ ÚDAJE
FOTOAPARÁT
OznačeníOznačení
Leica M6
Typ fotoaparátuTyp fotoaparátu
Analogový systémový fotoaparát s dálkoměrem 
(malý obraz)
Číslo typuČíslo typu
2248
Objednací čísloObjednací číslo
10 557
MateriálMateriál
Uzavřené celokovové pouzdro
Krycí víčko a spodní kryt: mosaz, černě lakovaná
Závit objektivuZávit objektivu
Leica M-bajonet
Provozní podmínkyProvozní podmínky
0 °C až +40 °C
HmotnostHmotnost
575 g (bez baterie)

HLEDÁČEK
HledáčekHledáček
Velký, jasný dálkoměr se svítícím rámečkem a 
automatickou kompenzací paralaxy

ZÁVĚRKA
Typ závěrkyTyp závěrky
Gumová ohnisková štěrbinová závěrka s 
horizontálním průběhem, mechanicky ovládaná
Doby expoziceDoby expozice
Mech. uzávěrka: 1 s až 1⁄1000 s
Synchronizace blesku: až 1⁄50 s

NASTAVENÍ ZAOSTŘOVÁNÍ
Pracovní rozsahPracovní rozsah
70 cm až ∞

ZDROJ NAPÁJENÍ
2 knoflíkové články s oxidem stříbrným (PX76/
SR44) nebo 1 lithiový článek (DL1/3N)
 

Datum výroby Vámi zakoupeného fotoaparátu najdete na štítku 
obalu. Notace je rok/měsíc/den. Změny konstrukce a provedení 
jsou vyhrazeny. 



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
OBECNĚ
• Drobné části fotoaparátu uchovávejte zásadně tímto způsobem:

 – mimo dosah dětí
 – na místě bezpečném před ztrátou nebo krádeží

• Používejte pouze doporučené příslušenství pro tento model fotoaparátu k zabránění poruchy, zkratu 
nebo úrazu elektrickým proudem.

• Nepokoušejte se odstranit části pouzdra (kryty). Kvalifikované opravy se mohou provádět pouze na 
autorizovaných servisních místech.

• Chraňte fotoaparát před kontaktem s insekticidním sprejem a jinými agresivními sloučeninami. K 
čištění se nesmí používat lakový benzín (čistící rozpouštědlo), ředidlo ani alkohol. Některé chemikálie 
a tekutiny mohou poškodit kryt fotoaparátu resp. jeho povrchovou úpravu.

• Jelikož pryže a plasty někdy vypouštějí agresivní sloučeniny, neměly by zůstávat po delší dobu v 
kontaktu s fotoaparátem.

• Zajistěte, aby se do fotoaparátu nedostal písek, prach nebo voda, např. když sněží, prší nebo na pláži. 
Dbejte zvláštní pozornosti při výměně objektivů (u systémových fotoaparátů), ale i při zasunutí či 
vyjmutí filmu. Písek a prach mohou poškodit fotoaparát a objektivy. Vlhkost může vést k poruchám 
nebo dokonce k trvalému poškození.

OBJEKTIV
• Když na objektiv dopadají zepředu sluneční paprsky, chová se jako lupa. Z tohoto důvodu nesmí být 

fotoaparát vystavován silnému slunečnímu záření.
• Nasazení krytu objektivu a uchovávání fotoaparátu ve stínu (v nejlepším případě v pouzdře/brašně) 

pomáhají zamezit poškození vnitřku fotoaparátu.

NOSNÝ POPRUH
• Po připevnění nosného popruhu se přesvědčte o tom, jestli jsou správně připevněny i jeho uzávěry, 

aby se zabránilo pádu fotoaparátu.
• Nosné popruhy jsou zpravidla vyrobeny z obzvlášť pružného materiálu. Z tohoto důvodu je 

nenechávejte v dosahu dětí. Nejsou určeny na hraní a z důvodu možného uškrcení představují pro 
děti jisté riziko.

• Nosné popruhy užívejte jen jako popruhy pro fotoaparát resp. pro dalekohled. Použití pro jiné účely 
skýtá nebezpečí úrazu a může vést k poškození nosného popruhu.

• Nosné popruhy by neměly být nošeny na fotoaparátech resp. dalekohledech během sportovních 
aktivit. V takových případech hrozí nebezpečí zamotání (např. při lezení po skalách a podobných spor-
tovních aktivitách).



STATIV
• Přezkoušejte při použití stativu jeho stabilitu. Fotoaparát otáčejte tak, že budete pohybovat stativem 

a ne se samotným fotoaparátem.
• Při použití stativu dbejte také na to, aby závit na stativu nebyl příliš utažen resp. přetažen nebo 

podobně.
• Vyvarujte se transportu fotoaparátu s nasazeným stativem. Mohly byste poranit sebe nebo jiné osoby 

nebo poškodit fotoaparát.

BLESK
• Použití externích blesků, které nejsou kompatibilní s fotoaparátem Leica M6, může vést v nejhorším 

případě k nenapravitelnému poškození fotoaparátu a/nebo externího blesku.


