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  برگه تاییدیه فنی      

       

                                     Lens : Canon zoom lens  70-200  f:2.8  L IS II USM 

                                                                 
                                    Serial number :4020003077  
 

General: 

1. Appearance & body condition : 

Leather body Strike 
Color 

displacement 
Lens Bayonet lenses cleaning 

 چرم های بدنه سالم.

بدون پارگی،کشیدگی و 

.ترمیم  

فقط واشر دور مانت 

شده و انتهایی لنز تکه تکه 

 در چند جا پارگی دارد.

صدمه ناشی از ضربه و 

عالمت مشخصی از ضربه 

در بدنه وجود ندارد ولی 

از آنجایی که لنز سنگینی 

است کوچکترین شک به 

به حسابآن ضربه   

می آید .   

ی بر اثر تگرنگ رف

کارکرد زیاد و استهالک 

در بدنه  در قسمت انتهای 

لنز سمت مانت در قسمت 

 نصب پایه وجود دارد.

سالم و بدون تاب و اثر 

روی آن کمی  .ضربه

رنگ پریدگی جزئی 

برای اتصال کانکتورها 

وجود دارد و واشر دور 

 آن پارگی دارد.

 ط وعدسی پشت سالم و بدون خ

 خش.

عدسی جلویی بر اثر نبستن فیلتر 

UV محل خط و خش  در چند

ز قارچ زدگی و آثاری ا جزئی دارد

 .می باشد جزئی مشهود

 گرد و در عدسی میانی چند لکه

 غبار وجود دارد.

نیاز به سرویس 

عدسی میانی به 

صورت فورس 

 ندارد.

 
2. Performance testing :  

Focus Test Focus Motor Stabilizer Aperture shutter mainboard Lens connect 
در تست فوکوس اتوماتیک روی 

چارت در سمت چپ تصویر 

محوی ای نسبت به سمت راست 

ز وجود دارد که ناشی ا

فرسودگی کوالرهای موجود در 

کم لنز می باشد.مین   

موتور فوکوس سالم و 

با سرعت خوب مناسب 

 با کارکرد لنز است.

سالم و در هر دو مد 

درست و  2و  1

صحیح بدون ایجاد 

خطا در تصویر کار 

 می کند.

 Error سالم و بدون

مگنت ها و تیغه های 

 سالم و بدون ایراد

 سالم و بدون

Error   

سالم و بدون ایراد 

 در بررسی داخلی

سالم است و دارای 

خط و خش جزئی در 

اثر استهالک اتصال 

 می باشد.

 

3. Repair Test and Bug description : 

 لنز قبال باز و تعمیر شده و در حال حاضر نیاز به تعمیر،سرویس و کالیبره دارد که جزئی از استهالک لنز به حساب می آید.

کم و ادجاست آن ها.تعویض کوالرهای مین   

4. Needs Assessment : 

Repair & Service Update  Wash & Cleaning 
 

 بله،جهت ست کردن فوکوس اتوماتیک

 

ه.انجام شد خیر  



 

Details : 

1. function : 

 
 دکمه های پنل کامال سالم است.بدون لقی و یا سفتی بیش از حد

 
 

2. Callibration & Adj : 

 بله،نیاز به کالیبره و ادجاست فوکوس اتوماتیک و منوال فوکوس دارد که در صورت تعمیر انجام می شود.

3. Strike & Collars Condition : 

.کم فرسوده هستند مینواضح عالئمی از خود داشته باشد ندارد ولی کوالرهای  ای که به صورتضربه   

 

4. Tele-wide & Focus Ring : 

 
،اثری از تاب در رینگ وجود ندارد.صدای اضافی ندارد،نرم حرکت می کند رینگ تله واید  

 تله واید مشاهده نمی شود. یو حلزون   zg groupاثری از آسیب 

متر کمی جا می ماند. 102حرکت می کند در صورتی که خیلی آهسته چرخانده شود در متراژ  حرکت می کند و با صفحه متراژ هماهنگم نررینگ فوکوس سالم و   

  
 

5. Mage Page : 

.سالم و نوشته های روی بدنه واضح هستند  

 

Technician description :  

درصد لنز نو می باشد. 60لنز به صورت کلی در شرایطی مشابه   

درصد سالم عمل می کند. 70نظر تست فوکوس و سالمت تصویر حدودا از   

میلیون تومان را دارد. 3الی حداکثر  1500نیاز به تعمیر اولیه،کالیبره و ادجاست فوکوس دارد که هزینه ای ما بین   

ی دارد.)کارتن و کیف مشاهده نشده (اصل  درپوش جلویی و پشتی لنز و هود  

 مهر و امضا


