
 
 

 1/10/1401تاریخ :                                                                                                                                                           

 

 

  

  برگه تاییدیه فنی      

       

                               Lens : Canon lens(canon zoom lens EF 24-105  f:4  L IS  USM)                                                         

                            
Serial number :6416521                                                                                   

 

General: 

1. Appearance & body condition : 

Leather body Strike 
Color 

displacement 
Lens Bayonet lenses cleaning 

 

سالم هستند.بدون 

 پارگی،کشیدگی و یا ترمیم.

اما چرم دیال تله واید 

خشک شده و در جای خود 

 کمی کشیده شده و لق 

 می خورد.

 
 
 

ح و ضجای ضربه ای وا

ندارد.وجود شدید   

ت یقسمت بایونفقط در 

انت انتهای لنز زیر و م

شماره سریال جای 

خوردگی کوچکی به 

 چشم می خورد.

رنگ رفتگی جزئی و 

به مقدار بسیار کم در 

نوشته های بین چرم ها 

در  تله واید و زیر چرم

لبه های رینگ وجود 

  .دارد

سالم است و تاب ندارد 

ولی در دو نقطه یکی در 

کنار شماره سریال لبه 

و یکی در کنار لبه پایینی 

باالیی جای ضربه وجود 

 دارد.

عدسی پشتی سالم و بدون 

خط و خش و عدسی 

جلویی درچند ناحیه در 

 مرکز دارای خط می باشد

ت و در که لبه دار نیس

 عکس خللی ایجاد نمیکند.

سرویس عدسی جلو نیاز 

دارد با چند لکه گرد و غبار 

پشت عدسی حلقه پلت نیم 

به و  هم کمی خط و خش

 همراه یک نقطه رویش

  .دارد

 

 
2. Performance testing :  

Focus Test 
Focus 
Motor 

Stabilizer Aperture shutter mainboard Lens connect 

در بررسی روی چارت به علت 

فرسودگی کوالرها در بخش 

 فوکوس)رینگ ها(

کمی محوی در سمت راست 

تصویر وجود دارد و به نسبت 

سمت چپ وضوح کمتری 

.دارد  

سالم است و با 

سرعت مناسب با 

توجه به کارکرد لنز 

 کار می کند.

سالم است و در حد 

جهات به درستی کار 

می کند و صدای 

اضافی و لرزش در 

 تصویر ندرد.

 سالم است.

 مگنت ها سالم است.

E01.ندارد 

شده.( ض)قبال تعوی  

 سالم است.

بدون صدای 

 اضافی و ضعف

 سالم است.

بدون تعمیر و دست 

یخوردگ  

 
 

 سالم هستند .

به علت اتصال و عدم 

اتصال زیاد کمی خط 

 روی آن پیداست.

 
 

 

 

3. Repair Test and Bug description : 

 فعال نیاز به تعمیر ندارد ولی قطعا قبال تعمیر شده است و به احتمال زیاد تعویض یونیت شاتر و یا فلکس فوکوس صورت گرفته است.

.برای فیکس کردن آن باید کوالرها تعویض شوند و ادجاست فوکوس انجام شودرینگ تله واید کمی لقی دارد و   



 

 

4. Needs Assessment : 

Repair & Service Update  Wash & Cleaning 
 

 تعمیر و ادجاست کاملE01فعال خیر.با رخ دادن 

 

 انجام شده. ×

 

Details : 

 

1. function : 

 
 

.نخورده اند.خیلی سفت و یا لق نیستندعملکرد دکمه ها کامال سالم است و دست   

 
 

 

2. Callibration & Adj : 

گر نه کوالرها و رفع لقی رینگ جلویی وقطعا نیاز دارد ولی بسته به انتخاب کاربر با تعویض   

 .همگی امور یکباره انجام می شود E01به هنگام رخ دادن 

 

3. Strike & Collars Condition : 

.نت جای ضربه وجود داردروی بایوضربه شدید ندارد ولی در دو نقطه   

 

4. Tele-wide & Focus Ring : 

 
 

ای اضافی ایجاد می کند و در هنگام سرویس بعد از تعمیر لنز برطرف می شود.دگیر لنز وجود دارد ک ص رینگ تله واید سالم است.کمی خاک در خاک  

مال هماهنگ است.تراژ در فوکوس )حرکت(کااضافی با صفحه م حرکت صدایرینگ فوکوس کامال سالم است و بدون   

 
 

 

5. Mage Page : 

 
.صفحه توضیحات لنز روی عدسی جلو کمی خط و خش جزئی دارد  

 



 

Technician description :  

 درپوش جلویی لنز اورجینال ندارد و درپوش جلویی فیک باید گذاشته شود.

 است. 5D M III کارتن و کیف ندارد.لنز کیت دورین

درصد می باشد. 20درصد سالمت است.احتمال تعمیر آن در سال های قبل  60درکل لنز در   

ی  Errorخودنمایی می کنند ولی در حال حاضر در بررسی این دوربین  E01با فرسودگی و استهالک در قسمت یونیت شاتر و فلکس فوکوس مواجه هستند که با    105-24لنزهای 

 است.  دیده نشده

 

 

 

 

 مهر و امضا


