
 
 

 3/10/1401تاریخ :                                                                                                                                                           

 

 

  

  برگه تاییدیه فنی      

       
                          Camera :  Canon EOS 5D Mark III Body 

                                                                 
Serial number :  013023004384                                                                                 

 

General: 

1. Appearance & body condition : 

Leather body Strike 
Color 

displacement 
Battery 

door 

Card 
reader 
door 

Display LCD 
Eye 

viewer 

ن خواچرم و درب کارت

ندارد.چرم شاتر دارای کشیدگی 

جزئی و ساییدگی در قسمت 

 انگشت ها.

چرم سمت ورودی و خروجی 

 ندارد.

و میکروفن کامال سالم  usbچرم 

و نصب چرم پشت دارای 

 کشیدگی و ترمیم شده است.

 .چرم کف سالم

ترک   روی کاور جلو

سمت و شکستگی 

چپ مانت وجود دارد. 

در سمت  هآثار ضرب 

راست بدنه جایی که 

بند نصب می شود و 

باالی درب کارتخوان 

.دیده شد  

ف رنگ رفتگی در اطرا

دکمه شاتر،کنار درب 

ورت زیر پ ،باطری

هنمیکروفن بد  

سالم و نصب 

ضامن درب 

.شکسته  

 چرم ندارد 

.سالم استولی   

سالم است 

ولی خط و 

 خش دارد.

سالم است . 

خط و خش 

 گارد ندارد

به ظاهر 

شده  ضتعوی

 است.

سالم و با خط 

و خش روی 

 عدسی

 
2. Performance testing :  

Focus 
Test 

Lens 
Connect 

Shutter Card Reader Penta Prisme Imaging Sound 

سالم و نیاز به 

کالیبره فوکوس 

استهالکبر اثر   

سالم و بدون 

 ایراد

سالم و بدون 

ایراد و خط و 

 خش.

.مگنت ها سالم  

کج شده CFیکی از پین های 

و باید تعویض شود اما 

SD کامال سالم و بدون

 است. دستخوردگی

سالم و اعداد زیر فوکوس 

 اسکرین به درستی نشان داده

.می شود    
× 

 
× 
 

 

3. Repair Test and Bug description : 

.در آن دیده نمی شود . مین برد و یا تعویض شاتر ،سنسور و . ضمانند تعوی شده اما ایراد اساسیباز   LCD یا و کارتخوان ضتعوی برای احتماال دوربین  

 

4. Needs Assessment : 

Repair & Service Update  Wash & Cleaning 
 

  CF خوان تعویض چرم ها و ترمیم کارت 

 

 انجام شده قبل از کالیبره  updateنیاز به 



 

Details : 

1. Sensor ( CMOS – CCD ) Condition : 

Dead pixel Laser corrosion Appearance & Cleaning 
یا به اصطالح لیزرخوردگی ندارد.  Dead 

و مشاهده نشده.  Stoch  

د متوسط با درح Hot pixel دوربین باالی کارکرد علت به

 است.  نقاط آبی و سفید مشاهده شده

 تمیز،سالم و بدون خط و خش و سرویس شده ندارد

 

2. Mirrorbox Condition : 

Mirror AF-SENSOR 
Mirror 
engine 

Automatic 
aperture 

lever 
Focus screen charter 

Velvet 
inside 

Penta 
prisme 

 
512517 

Mirror Count 

 بدون خط و خش

 

سالم و سرویس 

 شده.

 بدون خط و خش

سالم است و کمی 

خطای مکانی و زاویه 

دارد که با کالیبره 

می شود. درست  

× 
سالم با چند اثر گرد و غبار 

 روی دیوار جلویی آن
 سالم سالم سالم

 

3. Shutter Condition : 

Shutter function Shutter curtains & magnets Timing & adjustment  
 

508434 shutter Count 
 

 کامال ادجاست شده  سالم و بدون ایراد هستند.

4. Shooting Time : 

این دوربین بیشتر در حالت الیو ویو عکاسی شده است. ،با توجه به اعداد میرور و شاتر  

5. Flash condition :  

Pop-up flash lock Flash lamp Flash kit Flash shoe photometer 

× × × 
 سالم

 × خط و خش جزئی

 

6. LCD Condition :  

Dead Pixel Appearance  

 خط و خش روی آن دارد و گارد نصب شده ندارد. احتماال تعویض شده است.

 

7. Back panel & buttons :  

Dial Mode Dial Speed  Buttons  
Direction 

button 
Imaging Button 

& liveview 
Shutter release 

 سالم 

سالم چرم دورش   

  کیت سالم

 قفل سالم

 کمی سفت ولی سالم سالم است. تاپ کاور همه ی  سالم و

 

 سالم

 

 

 



8. Inputs & Outputs : 

USB HDMI MIC Trigger Handsfree 
     



Technician description :  

ایراد و استهالک در برخی قسمت ها می درصد از عمر مفید خود را گذرانده است که باعث به وجود آمدن کمی  340دوربین کارکرد باالیی دارد و حدود 

 باشد.

 کلیات دوربین سالم است و با کمی رسیدگی قابل استفاده می باشد.

 

 

 مهر و امضا

 


