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PŘEDMLUVA
Vážený zákazníku,
Přejeme Vám hodně potěšení a úspěchu při používáním Vaší nové 
Leica Sofort. 
S plně automatickým ovládáním poskytuje Leica Sofort to nejlepší 
z fotografické zábavy. Navíc umožňují režimy scén nebo ruční režim 
kdykoliv přizpůsobit různé cíle či situace.

Důležité poznámky:
•  Přečtěte si prosím celý tento návod pro plné využití možností 

Vaší Leica Sofort.
•  Před prvním použitím fotoaparátu si také prosím přečtěte 

odpovídající leták ‚Pokyny bezpečnosti a certifikace‘ přibalený  
k fotoaparátu. K zajištění bezpečného chodu fotoaparátu se 
musíte seznámit s a dodržovat tyto pokyny!

ROZSAH DODÁVKY
Zkontrolujte prosím úplnost předmětů v balení před prvním 
použitím Vašeho Leica Sofort.
Leica BP-DC17 baterie
b. BC-DC17 nabíječka baterií se zaměnitelnými koncovkami
c. Popruh
d. Průvodce rychlým spuštěním
e. Leták ‚Pokyny bezpečnosti a certifikace‘ 
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POPIS SOUČÁSTÍ
Nabíječka
1 Přihrádka baterie
 a Kontakty
2 Kontrolka nabíjení
3 Zdířka pro zaměnitelné koncovky/kabel napájení
4 Zaměnitelná koncovka
 a Kontakty nabíječky
 b Kontakty do sítě

Přední strana fotoaparátu
5 Připojení nosného popruhu
6 Selfie zrcadlo
7 Dioda samospouště
8 Hledáček
9 Blesk
10 Čidlo měření expozice
11 Čidlo měření expozice blesku
12 Nastavovací kroužek pro rozsahy vzdáleností
13 Objektiv

Zadní strana fotoaparátu
14 Krytka přihrádky baterie
 a Uvolňovací packa
15 Obrazovka
 a Počítadlo
 b Vzdálenost 
 

15 Obrazovka (pokr.)
 c   Režimy scény/speciální funkce 

 = Selfie /  Párty /  Sport /  = Makro /  
 = Dvojitá expozice /  = Dlouhá expozice  

 d   Stupeň jasu: 
 = trochu světlejší /  = trochu tmavší

 e  Samospoušť: 
 2s prodleva /  10s prodleva

 f   Režim blesku: 
 = Automatické ovládání blesku (tovární nastavení) /   

 =  vždy blesk /  = s předbleskem (proti efektu červených 
očí) /  

 = vypnuté
 g Kapacita baterie
16 Tlačítko nastavení jasu
17 Tlačítko samospouště
18 Tlačítko pro režimy blesku
19 Tlačítko pro režimy scény
20 Zadní krytka
 a Jezdec odemykání
21 Hlavní vypínač
22 Okulár hledáčku

Horní strana fotoaparátu
23 Tlačítko spouště

Spodní část fotoaparátu
24 Závit stativu 1⁄4"

Levá strana fotoaparátu
25 Otvor výstupu
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PŘIPOJENÍ POPRUHU

1 2 3 4
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NABITÍ BATERIE
PŘÍPRAVA NABÍJEČKY

NABÍJENÍ

OBRAZOVKY STAVU

Kontrolka nabíjení Stav baterie Poznámky
Vypnutí
Rozsvítí se oranžová Baterie se nabíjí
Rozsvítí se zelená Baterie je nabitá Vyjměte baterii  

z nabíječky
Bliká oranžová Baterie je vadná Vyjměte baterii  

z nabíječky, nabíječku 
odpojte ze sítě 

Poznámka:
Viz oddíl ‚Poradce při potížích‘ na str. 20.
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VLOŽENÍ BATERIE
Poznámka:
Baterie, kterou chcete vložit, by měla být plně nabitá.

KONTROLA VÝDRŽE BATERIE
 Baterie je plně nabitá
 Baterie je částečně vybitá
 Baterie je z většiny vybitá, doporučujeme nabít
 Baterie je vybitá, nabití je nezbytné

ZAPNUTÍ FOTOAPARÁTU
Objektiv se posune do funkční polohy.   
Na obrazovce se pro potvrzení objeví  (nejprve 
bliká). Když je blesk připravený, objeví se  
neustále.

Poznámky:
•  Krytka objektivu musí být schopna se sama otevřít, tzn. dejte 

pozor, že ji například nezatěžujete prstem.
•  Když jej nepoužíváte, vždy fotoaparát vypněte, pro zachování 

kapacity baterie.
•  Fotoaparát se sám vypne, pokud jej 5 minut nepoužíváte,  

tzn. pokud jste během té doby nespustili žádnou operaci.
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VLOŽENÍ / VYJMUTÍ BALENÍ FILMU
Vložení

Počítadlo ukazuje počet zbývajících snímků, tzn. nejprve 10.  
U počtu 0 můžete prázdný film vyndat.

Vyjmutí
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Poznámky:
•  Při vložení nového balení filmu je nutné použít nabitou baterii.
•  Pokud jste nevložili balení filmu, na počítadle se objeví 0. 
•  Používejte prosím pouze následující druhy filmu:

 – LEICA INSTANT COLOR FILM
 – LEICA INSTANT MONOCHROM FILM

•  Vyjměte balení filmu ze zapečetěné obálky pouze ihned před 
vložením do fotoaparátu.

•  Nepoužité balení filmu obsahuje 10 snímků a černý obalový list. 
Ten je automaticky vysunutý po uzavření zadního části.

•  Čekejte na úplné automatické vysunutí než odeberete obalový 
list nebo snímek z fotoaparátu.

•  Kromě poznámek ohledně manipulace se snímky ve fotoaparátu 
níže‚ dbejte také odpovídajících poznámek opatření v letáku 
‚Pokyny bezpečnosti a certifikace‘ (součástí balení fotoaparátu) 
a odpovídajících poznámek z balení fotoaparátu. 
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NASTAVENÍ VZDÁLENOSTI
Výchozí nastavení fotoaparátu je pořizování snímků ze vzdáleností 
od přibližně 0,6 až 3 metry/2 až 10 stop. To odpovídá vzdálenosti 
pro selfie, celozáběrové portréty hlavy a snímky malých skupin.
Dále můžete také vybrat druhou vzdálenost od 3m/10 stop do 
nekonečnosti, například pro fotografie krajiny.

 Zblízka (0,6-3m/2-10stop)
Například pro selfie, celozáběro-
vé portréty hlavy a snímky 
malých skupin

Větší vzdálenost  
(3m/10stop - ∞)
Například pro snímky krajiny

Nastavení rozsahu vzdáleností je pérované, tzn. vždy se posléze 
vrátí do původní pozice.

Poznámky:
•  Pokud nastavíte režim scény,  přepne fotoaparát automaticky 

do blízkého nastavení, i pokud byl nastavený na větší vzdálenost.
•  Po zapnutí fotoaparátu je vždy nastavené tovární nastavení,  

tzn. zapne se režim zblízka, i pokud jste před vypnutím 
fotoaparátu nastavili režim větší vzdálenosti.
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POŘIZOVÁNÍ SNÍMKŮ

 –

1 2 3

1. Vyberte požadovaný ořez pohledem přes okulár hledáčku. 
2. Držte fotoaparát pevně a stiskněte tlačítko spouště.

Snímek se automaticky vysune a počítadlo se posune dolů.  
Po posledním snímku se objeví, 0. 

3. Snímek odeberte až poté, co se úplně vysune (odpovídající 
zvuk naplno skončil). Pro tento účel snímek berte do ruky 
pouze na okrajích - to samé po následujících 5 minutách.

Snímek se sám automaticky vyvolá bez zvláštního zacházení.  
Při pokojové teplotě (25°C/77°F) se dosáhne konečného výsledku 
po přibližně 90 sekundách, takže za přibližně 5 minut bude snímek 
úplně vyvolán.

Poznámky:
•  Pro portréty držte fotoaparát s bleskem nahoře.
•  Dbejte o to, že nejsou zakryta měřící čidla, hledáček, ani otvor 

pro vysunutí snímku, tzn. prstem nebo popruhem.
•  Dokud svítí , tzn. pokud ještě není blesk k dispozici, zůstane 

závěrka uzamčena.
•  Během prvních 5 minut chraňte snímek před přímým slunečním 

světlem a na povrch nevyvíjejte žádný tlak.
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NASTAVENÍ JASU OBRAZU
Pokud je pro Vás snímek příliš tmavý s továrním nastavením, máte 
k dispozici dvě fáze korekce.

  Pro lehce světlejší snímky

  Pro lehce tmavší snímky

Poznámky:
•  Korekce nastavení je platná vždy pro jediný snímek, tzn. je nutné 

jí nastavit pro každý snímek.
•  Poté co zapnete fotoaparát, nebude nastavena žádná korekce  

(= žádné zobrazení), i v případě, že jste jí nastavili předtím než 
byl fotoaparát vypnutý.
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REŽIMY BLESKU
Při továrním nastavení je ovládání blesku automaticky závislé  
na okolní světlosti. Jsou k dispozici tři režimy.

 Tovární nastavení
Výstup blesku je automaticky 
přizpůsobený v závislosti na okolní 
světlosti.

 Blesk před každým snímkem
 Například pro osvětlení hlavního cíle 
pokud je mnohem tmavší než okolní 
oblast snímku.

 Předblesk
Například při redukci efektu 
červených očí se spustí tři slabší 
záblesky ihned před hlavním 
zábleskem. 

Poznámka:
Pevně držte fotoaparát dokud se 
nepořídí snímek.

 Vypnutí blesku
Například, pokud je použití blesku 
zakázáno v museu nebo pro vyjádření 
světelné atmosféry v tmavším 
prostředí více přirozeně.

Poznámka:
Pevně držte fotoaparát dokud se 
nepořídí snímek. 
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SAMOSPOUŠŤ
Snímky můžete pořizovat samospouští s 2-sekundovou prodlevou, 
tzn. pokud se chcete vyvarovat třesu při stisknutí tlačítka spouště, 
nebo s 10-sekundovou prodlevou, tzn. abyste mohli přítomní ve 
snímku.

Tovární nastavení

Čas prodlevy:
Například, abyste mohli být ve 
snímku. Stiskněte tlačítko spouště
 dioda samospouště se rozsvítí na 
přibližně 7s, poté bliká přibližně 3s  
 snímek

Čas prodlevy:
Například, k zabránění třesu při 
stisknutí tlačítka spouště. 
Stiskněte tlačítko spouště
 dioda samospouště bliká přibližně 
2s
 snímek

Poznámky:
• Po jednom použití se funkce vypne (= není zobrazeno).
• Po zapnutí fotoaparátu se funkce vypne, i v případě, že byla před 

vypnutím fotoaparátu aktivována.
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REŽIMY SCÉNY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Tovární nastavení

  Selfie (0,3 - 0,6m/1 - 2stop)

  Párty (0,6 - 3m/2 - 10stop)

  Sport (0,6 - 3m/2 - 10stop)

 Makro (0,3 - 0,6m/1 - 2stop)

 Dvojitá expozice 
       (0,6 - 3m/1 - 2stop)

  Dlouhá expozice  
     (3m/10stop - ∞)

Tovární nastavení (Bez zobrazení)
Expozice a blesk jsou ovládány automaticky vhodným způsobem 
pro většinu cílů a situací v závislosti na světlosti prostředí.
Máte k dispozici šest speciálně navržených režimů pro několik 
běžných typů cílů a situací a pro dosažení požadovaného efektu:

 Makro
Režim makra umožní zachytit cíle zvětšené v porovnání s běžným 
režimem. Toho lze dosáhnout kratší vzdáleností k cíli. Zatímco je 
vzdálenost blízkého zaostření v běžném režimu 60cm/2stopy,  
v režimu makra je k dispozici rozsah mezi 30 a 60cm/1  
a 2stopami. Při vzdálenosti 30cm/1stopa je výsledný obraz dvakrát 
tak veliký jako při vzdálenosti 60cm/2stopy. 
 
Poznámka:
Pevně držte fotoaparát dokud se nepořídí snímek. 

 Selfie
Pro spontánní snímky lidí ze vzdáleností mezi ‚nataženou rukou‘ 
(nejméně 60cm/2stopy) a 3m/10stop. Určete požadovaný ořez 
pomocí selfie zrcátka nad objektivem.
Před hlavním spuštěním blesku se spustí tři menší záblesky. 

Poznámka:
Pevně držte fotoaparát dokud se nepořídí snímek.
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 Párty
Například pro snížení efektu červených očí.
Před hlavním spuštěním blesku se spustí tři menší záblesky. 

Poznámka:
Pevně držte fotoaparát dokud se nepořídí snímek.

 Sport
Například pro zaostřené zachycení pohyblivých předmětů.
Před hlavním spuštěním blesku se spustí tři menší záblesky. 

Poznámka:
Pevně držte fotoaparát dokud se nepořídí snímek.

 Dlouhá expozice
Například pro snímky ohňostroje, kdy je potřeba vyfotit  
několika-stupňovitý ohňostroj, výbuchy a podobně.
Před hlavním spuštěním blesku se spustí tři menší záblesky. 

Poznámka:
Fotoaparát držte pevně, ideálně připevněním ke stativu.

 Dvojitá expozice
Například aby se mohla osoba ve snímku objevit dvakrát.  
Před hlavním spuštěním blesku se spustí tři menší záblesky. 

Poznámka:
Pevně držte fotoaparát dokud se nepořídí druhý snímek.
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DODATKY
PORADCE PŘI POTÍŽÍCH

 – Problém  – Možná příčina  – Řešení

 – Nelze zapnout 
fotoaparát.

 – Baterie je vybitá.  – Baterii nabijte nebo vložte jinou, plně nabitou baterii.

 – Baterie nebyla správně vložená.  – Vložte baterii správným způsobem.

 – Krytka přihrádky baterii nebyla 
správně uzavřena.

 – Zavřete krytku, tzn. tlačte dokud se nezacvakne na místo.

 – Baterie se rychle 
vybíjí.

 – Baterie je studená.  – Zahřejte baterii, tzn v kapse kalhot nebo na jiném teplém místě,  
a vložte ji ihned před pořízením prvního snímku.

 –  Kontakty baterie jsou zašpiněné.  – Očistěte kontakty měkkým, suchým hadříkem.

 –  Baterie byla již příliš častokrát nabitá.  – Baterie dosáhla konce životnosti. Pořiďte si novou baterii.

 – Fotoaparát se sám 
náhle vypne.

 – Baterie je vybitá.  – Baterii nabijte nebo vložte jinou, plně nabitou baterii.

 – Nabíjení nezačne.  – Baterie nebyla správně vložená.  – Vložte baterii správným způsobem.

 – Nabíječka nesedí správně v zásuvce 
do sítě.

 – Zkontrolujte, zda byla nabíječka správně zasunutá do zásuvky.

 – Nabíjení trvá dlouho.  – Okolní teplota je buď příliš vysoká 
nebo nízká.

 – Baterii nabíjejte pouze při pokojové teplotě.

 – Ukazatel nabíjení  
baterie je rozsvícený, 
ale baterii se 
nenabíjí.

 –  Kontakty baterie jsou zašpiněné.  – Očistěte kontakty měkkým, suchým hadříkem.

 –  Baterie byla již příliš častokrát nabitá.  – Baterie dosáhla konce životnosti. Pořiďte si novou baterii.

 – Baterie je příliš horká nebo studená.  – Počkejte, než se teplota baterie usadí.
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DŮLEŽITÉ POZNÁMKY
FOTOAPARÁT
•  Chraňte fotoaparát před stykem s proti-hmyzovými prostředky  

a jinými agresivními sloučeninami. K čištění nelze použít lakový 
benzín (čistící rozpouštědlo), ředidlo ani alkohol.

•  Některé chemikálie a tekutiny mohou poškodit kryt fotoaparátu 
nebo jeho povrchovou úpravu.

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

•  Váš fotoaparát je vysoce přesný nástroj. Chraňte jej před nárazy.
•  Dejte pozor, aby se do fotoaparátu nedostal písek nebo prach, 

například na pláži. Písek a prach mohou poškodit fotoaparát, 
baterii nebo film. Dbejte zvláštní pozornosti při zasouvání i 
vyjmutí baterie nebo filmu.

•  Pokud se na fotoaparát dostane poprašek slané vody, namočte 
měkký hadřík do kohoutkové vody, důkladně jej vyždímejte  
a otřete. Poté důkladně otřete suchým hadříkem.

•  Správné fungování fotoaparátu je zaručeno pouze v rámci 
teplotních limitů 5-40°C/41-104°F.

• Při použití stativu:
 –  Zajistěte stabilitu stativu.
 –  Závit stativu dotáhněte pouze tlakem ruky.
 –  Fotoaparátem otáčejte pouze otočením stativu nebo stativové 
hlavy, nikdy samotného fotoaparátu.

 –  Nikdy nepřepravujte stativ s připevněným fotoaparátem. 
•  V případě poruchy, vypněte fotoaparát a vyjměte baterii. Pokud 

problém přetrvává i po výměně baterie a zapnutí fotoaparátu, 
prosíme kontaktujte Vaše prodejce, zástupce společnosti Leica 
ve Vaší zemi nebo Leica Camera AG.
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BATERIE
• Nová baterie získá plnou kapacitu až po úplném nabití a vybití 

použitím ve fotoaparátu 2 nebo 3 krát. Tento způsob vybíjení 
doporučujeme opakovat každý 25. cyklus nabití.

•  Baterie li-ion lze nabíjet kdykoliv, bez ohledu na jejich aktuální 
stav nabití. Pokud je baterie pouze částečně vybitá před 
začátkem nabíjení, nabije se do plné kapacity rychleji.

•  Li-ion baterie vytváří proud pomocí vnitřních chemických reakcí. 
Tyto reakce jsou také ovlivněny okolní teplotou a vlhkostí.

•  Při teplotách pod 10°C nebo nad 35°C (50°/95°F) se nabíjecí 
čas prodlouží. Při teplotách pod 0°C/32°F nelze baterii nabíjet 
(nabíječka se nezapne nebo se po zapnutí ihned sama vypne). 

•  Jak baterie tak nabíječka se během nabíjení zahřívají. To je 
normální a nejedná se o závadu.

•  Pokud nebudete delší dobu fotoaparát používat, baterii vyjměte. 
Před vyjmutím baterie nejprve vypněte fotoaparát pomocí 
hlavního vypínače. Jinak může být baterie za několik týdnů úplně 
vybitá, tzn. s podstatně sníženým napětím, jelikož fotoaparát 
spotřebovává určitý bezzátěžový proud (k uložení nastavení)  
i pokud je přístroj vypnutý.

•  I při optimálních podmínkách použití má každá baterie omezenou 
životnost. Po několika stech cyklech nabití je pak znatelné 
zkrácení doby provozu zařízení.

•  Poškozených baterií se zbavte v souladu se odpovídajícími 
předpisy u odpovídajícího sběrného místa pro správnou 
recyklaci.

• Pokud je nabíječka použita v blízkosti rádiových přijímačů, může 
jejich příjem rušit. Dbejte, že je mezi zařízeními vzdálenosti 
nejméně 1m/3 stopy.

•  Pokud se nabíječka používá, může vydávat zvuk (bzukot) – to je 
naprosto normální a není na závadu.

•  Pokud není používána, odpojte nabíječku ze sítě jinak bude 
spotřebovávat určité (velmi malé) množství energie i pokud v ní 
není vložená žádná baterie.

•  Pokud začnou po vložení baterie dvě diody na nabíječce 
oranžově blikat, značí to chybu při nabíjení (tzn. překročen 
maximální čas nabíjení, napětí nebo teploty jsou mimo povolené 
rozsahy nebo došlo ke zkratu). V tomto případě odpojte 
nabíječku od zdroje a vyjměte baterii. Ujistěte se, že jsou 
dodrženy teplotní podmínky výše a znovu spusťte proces 
nabíjení.

• Pokud problém přetrvává, prosíme kontaktujte Vaše prodejce, 
zástupce společnosti Leica ve Vaší zemi nebo Leica Camera AG.
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BALENÍ FILMU/POŘÍZENÉ SNÍMKY
•  Balení filmu udržujte na suchém a chladném místě. Dbejte 

abyste je po delší dobu nenechali na teplém místě (tzn. uvnitř 
vozidla na sluníčku).

•  Balení filmu by měla mít při vložení přibližně okolní teplotu. 
Pokud byla skladovaná v mnohem chladnějším nebo teplejším 
prostředí, nechte je před vložením nejprve přizpůsobit teplotě  
v okolí fotoaparátu.

•  Balení filmu chraňte před silným rentgenovým zářením, například 
během bezpečnostních kontrol - to může vést k mlžení 
neexponovaných snímků. Během letů například doporučujeme 
umístit balení filmu do příručního zavazadla a poprosit bezpeč-
nostní personál o kontrolu zvlášť. 

•  Po vložení balení filmu doporučujeme 10 snímků pořídit během 
několika týdnů.

•  Balení filmu je vždy nutné spotřebovat do datumu trvanlivosti na 
vnějším obalu.

•  Snímky by se neměli ohýbat ani se s nimi třást, nevystavujte je 
přímému slunečnímu světlu, neotvírejte ani nestříhejte je.

•  Pokud možno skladujte snímky na tmavém, chladném a suchém 
místě.

•  Snímky udržujte mimo dosah malých dětí
•  Dbejte instrukcí v návodu přiloženém ke každému balení filmu.
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POKYNY ÚDRŽBY
FOTOAPARÁT
•  Jelikož jakékoliv znečištění představuje prostředí pro růst 

mikroorganizmů, dbejte udržení čistoty fotoaparátu.
•  Fotoaparát čistěte pouze měkkým, suchým hadříkem. Zaschlé 

nečistoty by měly být nejprve zvlhčené silně zředěným čistidlem 
a poté otřené suchým hadříkem.

•  K odstranění skvrn a otisků prstů, otřete fotoaparát hadříkem 
bez bavlněných vláken. Zanesenou špínu v těžce dostupných 
záhybech zařízení lze odstranit malým kartáčem.

•  Všechna mechanicky ovládaná ložiska a plochy fotoaparátu jsou 
namazaná. Tuto informaci si zapamatujte, pokud nebudete 
fotoaparát delší dobu používat. K zamezení zalepení mazem, 
každé tři měsíce spusťte několikrát závěrku fotoaparátu. 
Doporučujeme také opakovaně posouvat a protáčet kolečka 
nastavení.

BATERIE
• Baterie li-ion by se měly skladovat pouze částečně nabité,  

to znamená ne plně nabité ani plně vybité. Při skladování po 
delší období se doporučuje baterie nabíjet kolem 15 minut 
dvakrát ročně, aby se zabránilo úplnému vybití.

•  K zajištění maximální životnosti baterie, nevystavujte  
ji dlouhodobě extrémním (vysokým či nízkým) teplotám  
(tj. v zaparkovaném autě v létě nebo v zimě).

•  Vždy zajistěte čistotu kontaktů nabíječky a nikdy je nezkratujte.
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SKLADOVÁNÍ
•  Pokud delší dobu fotoaparát nepoužíváte, doporučujeme jeho 

vypnutí a vyjmutí baterie.
•  Čočka může působit jako zvětšovací sklo, pokud na přední 

stranu fotoaparátu svítí slunce. Fotoaparát tudíž nikdy nelze skla-
dovat bez ochrany objektivu. Udržujte fotoaparát ve stínu (nebo 
ihned uschovejte v brašně) k zabránění poškození vnitřku 
fotoaparátu.

•  Fotoaparát skladujte nejlépe na dobře odvětraném místě  
a v polstrované nádobě, aby se o něj nic nemohlo otírat a pro 
ochranu před prachem.

•  Fotoaparát skladujte na suchém a dostatečně větraném místě, 
kde nedochází k vysokým teplotám ani vlhkosti. Při použití ve 
vlhkém prostředí by měl být fotoaparát před uskladněním zbaven 
veškeré vlhkosti.

•  Fotografické brašny, které během použití navlhnou by měly být 
vyprázdněné k omezení poškození Vašeho fotoaparátu vlhkem 
nebo uvolněnými kožedělnými prostředky.

•  K omezení růstu plísní v teplém a vlhkém tropickém klimatu, 
vystavujte fotoaparát slunci a vzduchu jak často je jen možné. 
Uskladnění ve vzduchotěsných nádobách se doporučuje, pouze 
pokud je přítomné sušidlo jako například silikagel. 
K zabránění vzniku plísní, neskladujte fotoaparát po delším 
období v koženém pouzdře.

•  Zapište si sériové číslo Vašeho fotoaparátu, jelikož je toto velice 
důležité v případě ztráty.
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LEICA PRODUKTOVÁ PODPORA
Oddělení podpory produktů v Leica AG Vám může poskytnout 
odpovědi na libovolné technické dotazy ohledně produktů Leica, 
včetně podpory poskytnutého software, buďto písemně, telefonem 
nebo přes e-mail.
Jsou také kontaktním místem pro doporučení ohledně koupi nebo 
pro objednání návodů. Jinak nám můžete své otázky zaslat také 
pomocí kontaktního formuláře na stránkách Leica Camera AG.

Leica Camera AG
Podpora produktu / software
Am Leitz-Park 5
D-35578 Wetzlar, Německo
Tel.: +49(0)6441-2080-111 /-108
Fax: +49(0)6441-2080-490
info@leica-camera.com / software-support@leica-camera.com

ZÁKAZNICKÁ PODPORA LEICA
Pro servis Vašeho zařízení Leica nebo pro případ poruchy jsou ve 
Vaší zemi k dispozici oddělení zákaznické podpory Leica Camera 
AG či případně autorizované servisy Leica (viz str. 28/29 pro 
seznam adres).

Leica Camera AG
Zákaznická podpora
Am Leitz-Park 5
D-35578 Wetzlar, Německo
Tel.: +49(0)6441-2080-189
Fax: +49(0)6441-2080-339
customer.care@leica-camera.com



CZ

27

SLUŽBY LEICA PO CELÉM
 SVĚTĚ

ZÁRUKA LEICA CAMERA AG
Vážený zákazníku,
Blahopřejeme k Vaší dobře promyšlené koupi. S tímto fotoapará-
tem Leica jste pořídili výrobek světoznámé značky.
Kromě zákonné záruky od Vašeho prodejce poskytuje Leica Came-
ra AG pro tento fotoaparát Leica také dvouletou záruku podle níže 
popsaných pravidel. Leica nezaručuje ani neomezuje zákonné spo-
třebitelské záruky odpovídajících místních zákonů, ani práva  
nakupujícího vzhledem k prodejci, které vznikají na základě uzavře-
né prodejní smlouvy mezi nimi.

Leica Camera AG

 
PRAVIDLA ZÁRUKY
Zakoupením fotoaparátu Leica jste pořídili výrobek, který byl zhoto-
ven podle zvláštních směrnic kvality a testován zkušenými odborní-
ky při jednotlivých fázích výroby.
Předpokládáme poskytnutí dvouleté záruky výrobku ode dne prode-
je obchodníkem pod následujícími podmínkami:

1)  Během záruční doby vyřizujeme reklamace týkající se výrobních 
vad zdarma podle vlastní rozvahy buďto opravou vady, výmě-
nou vadných součástí nebo výrobku za odpovídající nezávadný. 
Reklamace jiného druhu než bylo zmíněno nejsou pokryté touto 
zárukou, a to bez ohledu na odpovídající právní skutečnosti.

2)  Nároky na vyřízení reklamace se neuznávají, pokud lze dotyčnou 
vadu přisoudit nesprávnému zacházení – které obsahuje také 
použití příslušenství jiného výrobce – zásahy neautorizovanými 
osobami nebo opravnami, a pokud je výrobní číslo znehodnoce-
ním nečitelné.

3)  Reklamace lze požadovat pouze po předložení prodejního dokla-
du – označeného datem prodeje, adresou a podpisem prodejce.

4)  Pokud využíváte reklamace, zašlete fotoaparát Leica spolu  
s prodejním dokladem a popisem předmětu reklamace Oddělení 
zákaznické podpory Leica Camera AG nebo místnímu zastoupení 
společnosti Leica.

5)  V případě nutnosti mohou turisté využít zastoupení Leica v zemi 
ve které zrovna cestují předložením záručního certifikátu v soula-
du s reklamačními pravidly Leica Camera AG.
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SLUŽBY LEICA PO CELÉM SVĚTĚ

NĚMECKO A RAKOUSKO

Leica Camera AG  
Customer Care  
Am Leitz-Park 5 
D-35578 Wetzlar 
Tel. +49 6441-2080-189 
customer.care@leica-camera.com

EVROPA

Francie
Leica Camera SARL Customer Care France  
54 Boulevard Beaumarchais 
75011 Paris 
Tel. +33 0148053285 
serviceclient@leica-camera.fr

Itálie
Leica Camera Italia Srl 
Via Mengoni 4 
20121 Milano 
Tel. +39 02 7274021 
CC-ITA@leica-camera.com

Nizozemsko 
Transcontinenta  
Tarwestraat 29 
NL 2153 GE Nieuw-Vennep 
Tel. +31 2 52 68 75 55 
leica@transcontinenta.nl

Rusko
Leica Camera AG, 
representative office & LEICA STORE Leninsky 
prospect 61/1 
Moscow, 119333 
Tel. +7 499 727 0307 
service@leicacamera.ru

Švýcarsko
Leica Camera AG 
Hauptstrasse 104 
CH-2560 Nidau 
Tel. +41 32 332 90 90 
service@leica-camera.ch

Dánsko / Švédsko
Nordisk Foto Import A/S 
Gl.Köge Landevej 497 
DK-2650 Hvidovre 
Tel. +45 36 77 19 77 
nofi@leica-camera.dk

Řecko
Skiadopoulos Ltd 
12 George Street / Sq. Kanigos  
10677 Athen 
Tel. +30 21 03 84 12 36 
support@skiadopoulos.gr

Lucembursko
Lecuit Opto-Technical S.A.  
3, rue des Joncs 
L-1818 Howald 
Tel. +352 49 56 07-1 
info@lecuit.lu

Norsko
Bresson AS 
Drammensveien 130, Bygg C-19 Postboks 600 
N-0214 Oslo 
Tel. +47 99 50 13 50 
mail@bresson.no

Polsko
Millroy Fotodystrybucja Ul.  
Gwiazdzista 71 
01-651 Warszawa 
Tel. +48 22 732 2660 w. 111 
serwis@leicacamera.pl

Velká Británie
Leica Camera Limited 
27 Bruton Place 
London 
W1J 6NQ 
Tel. +44 20 7629 1351 
customercare.uk@leica-camera.com



CZ

29

SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERICA

USA A KANADA
Leica Camera Inc. 
1 Pearl Court, Unit A Allendale,  
New Jersey 07401  
Tel. +1 201 995 0051 
repair@leicacamerausa.com

JIŽNÍ AFRIKA

Jihoafrická republika
Tudortech (Pty) Ltd Park on Long 
66 Long Street Cape Town 8001 
Tel. +27 21 4242978 
leicasales@tudortech.co.za

AUSTRALIE / NOVÝ ZÉLAND

Austrálie
Leica Camera Australia Pty Ltd.  
3/876 Lorimer Street 
Port Melbourne VIC 3207 
Tel. +61 3 9248 4444 
info.lcau@leica-camera.com

Nový Zéland
Lacklands Limited  
33 George Street  
Mt Eden Auckland 
Tel. +64 96 30 07 53 
info@lacklands.co.nz

ASIE

China - Guanghzou
2601,Peace World Plaza,  
No.362-366 Huanshi Road   
GuangZhou 510060,
Čína 
Tel. +86 020 8375  3992 i
nfogz@schmidtmarketing.com

Japonsko
Leica Camera Japan Co., Ltd. 6-4-1 Ginza 
Chuo-ku 
Tokyo 104-0061 Japan 
Tel. +81 3 62 15 70 72 
repair@leica-camera.co.jp

Singapur / Thajsko / Malajsie
Leica Camera Asia Pacific Pte Ltd 
600 North Bridge Road 
#11-09/10 
Parkview Square Singapore 188778 
Tel. +65 6511 9388

Korea
Leica Camera Korea  
Bongeunsa-ro 169 5F Gangnam-gu 
Seoul, Korea 135-545 
Tel. +82 2 2285 4421 
Fax +82 70 8630 7466


