Firmware
Děkujeme vám, že jste se stali uživateli digitálního fotoaparátu PENTAX K-5II/K-5IIs.
Žádáme vás, abyste si před spuštěním aktualizace firmwaru pozorně přečetli tento návod.
PENTAX vydává aktualizaci firmwaru pro K-5II/K-5IIs verze 1.05 (datum uveřejnění 12.9.2013)
Změny ve verzi 1.07
• Zohledňuje používání HD PENTAX-DA AF REAR CONVERTER 1.4X AW.
• Zlepšení celkové stability pro zlepšení výkonu.
Změny ve verzi 1.06
• Oprava - nestabilního výkonu u verze 1.05
• Zlepšení celkové stability.
Změny ve verzi 1.05
• Funkce pomocného světla AF s bílou LED u blesk. jednotek AF-540FGZII a AF-360FGZII
• Optimalizace kontrastu AF při použití objektivů série HD PENTAX-DA Limited.
• Zlepšení celkové stability.
Změny ve verzi 1.04
• Oprava – Přepnutí operací někdy nefungovalo během zobrazení stavové obrazovky.
• Zlepšení celkové stability.
Změny ve verzi 1.03
• Zlepšení přesnosti expozice při použití baterií AA.
• Zlepšení celkové stability.
Změny ve verzi 1.02
• Optimalizace kontrastu AF při použití objektivu HD PENTAX-DA 560mm F5.6 ED AW.
• Zlepšení celkové stability.
Změny ve verzi 1.01
• Možnost úpravy kontrastu monitoru. Do menu [Nastavení LCD] je přidaná položka
[KONTRAST] .
• Zlepšení celkové stability.
Název

PENTAX Firmware Update Software for PENTAX K-5II/K-5IIs

Registrovaný název

K5_2_107.exe (pro Windows 10,134 Kbytů) , K5_2_107.zip (pro Mac 10,064 Kbytů)
K5_2s107.exe (pro Windows 10,134 Kbytů) , K5_2s107.zip (pro Mac 10,064 Kbytů)

Použitelné pro modely

PENTAX K-5II/K-5IIs
Pro kontrolu verze firmwaru, zapněte fotoaparát při stisknutém tlačítku MENU.
Číslo verze se objeví ve střední části LCD.

Soubor firmwaru

pro Windows : LHA samorozbalovací soubor, pro Mac : zip
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Upozornění

Firmware
6. Stiskněte čytřcestný přepínač pro volby „YES“ a stiskněte tlačítko „OK“ .

Určeno pouze pro uživatele modelů K-5II nebo K-5IIs. Každý z uvedených modelů má svůj
specifický soubor aktualizace viz dále.

Příprava aktualizace - potřebujete
• Prázdnou, naformátovanou kartu SD/SDHC (32MB nebo s větší kapacitou)
• Kabel USB I-USB17
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC připojením fotoaparátu
přímo k počítači.
• Čtečku karet SD/SDHC nebo počítač s vestavěnou čtečkou karet SD/SDHC
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC pomocí čtečky karet.
• Plně nabitou baterii D-LI90
Zkontrolujte, že máte baterii plně nabitou. Jestliže se fotoaparát vypne během aktualizace
z důvodu nedostatku energie, nebude fotoaparát dále použitelný. V tomto případě bude
jeho oprava účtována, i když bude fotoaparát ještě v záruční době.

7. Na LCD monitoru se objeví „UPDATING“ a spustí se aktualizace.
Za žádných okolností nevypínejte zdroj na fotoaparátu předtím, než je aktualizace ukončena. Celá proces aktualizace trvá přibližně 150 sekund.
8. Po ukončení procesu aktualizace firmwaru se objeví v levé části dole na LCD monitoru
„COMPLETE“, nyní fotoaparát vypněte.
9. Vyjměte paměťovou kartu SD z fotoaparátu.
10. Pro kontrolu aktuální verze firmwaru ve vašem fotoaparátu, zapněte fotoaparát při stisknutém tlačítku MENU. Měla by se zobrazit „Ver. 1.07“. Fotoaparát se automaticky nastartuje asi do 5 sekund.

Upozornění
Po ukončení procesu aktualizace je na paměťové kartě SD stále soubor s firmwarem. Jestliže
chcete kartu používat dále pro záznam snímků, nejprve soubor vymažte.

 Stažení souboru aktualizace firmwaru [K-5II] a [K-5IIs]
Rozbalení souborů
1. Připravte si naformátovanou SD kartu pro aktualizaci firmwaru.
Stažený soubor je samosrozbalovací a vygeneruje soubor
[K-5II] Fwdc216b.bin: soubor s aktualizací firmwaru.
[K-5IIs] Fwdc218b.bin: soubor s aktualizací firmwaru.
Zkopírujte uvedený soubor [fwdc216b.bin] nebo [fwdc218b.bin] do základního adresáře paměťové karty SD. Pokud nemá váš počítač slot pro kartu nebo nemáte čtečku paměťových
karet, můžete zkopírovat soubor vložením SD karty do fotoaparátu a jeho připojením přímo
k počítači.
2. Vložte baterii D-LI90 do fotoaparátu a zkontrolujte, zda je plně nabitá na indikátoru stavu
baterie a potom fotoaparát vypněte.
3. Vložte paměťovou kartu SD (připravená v kroku 1) do fotoaparátu a uzavřete krytku karty.
4. Při stisknutém tlačítku MENU, zapněte fotoaparát.
5. Na LCD monitoru se objeví „NOW LOADING“ a dále se změní na „PROGRAM UPDATE“.
Na LCD monitoru, se zobrazí

CURRENT VERSION 1.00 / 1.01 /
1.02 / 1.03 /1.04 / 1.05 / 1.06
UPDATE VERSION 1.07
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