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TILSTANDSRAPPORT FOR CANON OBJEKTIV  

Produkt EF 24-70 MK II 

Serienr 12345678 

Dato Klikk her for å skrive inn tekst. 

 

Fotocare AS er Norges eneste ASF (Autorized Service Fasility) for Canon. 
Vi har meget gode kunnskaper, lang erfaring innen service på foto og gjennomgår alle kurs som produsenten holder.  

Vi bruker alltid siste nytt av verktøy og feilsøkingsprogrammer.  
 

Vi har i dag gjennomført en tilstandssjekk på overnevnte produkt, tilstandskonklusjonen er basert på det vi har funnet i 
undersøkelsen og er beskrevet i de følgende sidene. Dette dokumentet er ikke å betrakte som en produktgaranti, men vår 

faglige vurdering av produktet ved undersøkelses tidspunktet som evt kan vedlegges ved salg. 
 

Vår rapport omfattes av punktene under og skal dekke de mest vanlige spørsmålene rundt produktets tilstand.  
Forhold som ikke er spesifisert i denne rapporten er ikke kontrollert. 

 
Vi påtar oss ikke garantimessig ansvar for produktet eller økonomisk ansvar.  

Rapporten er en faglig vurdering av produktets tilstand på det tidspunktet det var til kontroll. 
Dersom du skal kjøpe et brukt produkt er det viktig at produktet testes og inspiseres. 

 

1. Slitasje 
Dette er en utvendig visuell kontroll av produktets tilstand, vi har satt en karakter på hvor godt brukt produktet er på en skala 

fra 1 til 6, hvor 6 er toppkarakter.  Produktet er klassifisert som : 
 

Produktet har utvendige riper 

 

Nei Klikk her for å skrive inn tekst. 

Produktet har riper og slitasje på elementene 

 

Nei Klikk her for å skrive inn tekst. 

Produktet har bulker/ glipper etter støt 

 

Nei Klikk her for å skrive inn tekst. 

Produktet har løse gummigrep 

 

Nei Klikk her for å skrive inn tekst. 

Produktet mangler skruer 

 

Nei Klikk her for å skrive inn tekst. 

Produktet er særdeles pent 

 

Ja Klikk her for å skrive inn tekst. 

Produktet har bruksmerker 

 

Nei Klikk her for å skrive inn tekst. 

Totalkarakter for dette produktet 5  

Annet 

 

 

 

 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 

2. Kontroll av brytere, betjening av objektivet mekaniske deler 
 Vi har ikke funnet nevneverdige feil på objektivet 
 
Annet Klikk her for å skrive inn tekst. 
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3. Fukt 
Produktet er ikke demontert, kontrollen er basert på utvendig inspeksjon. 

Det er ikke funnet tegn til fukt. 

 

4. Test i spindel 
Objektivet plasseres på et roterende verktøy og indikerer om produktet er støtet eller har unormal slitasje i form av kast. 
 

Vi ikke funnet kast i objektivet 

 

5. Kontroll av bajonett og lås 

Vi har ikke funnet feil på bajonetten 
 

6 Kontroll av blender 

 
Vi har ikke funnet åpenbare feil 
 

7 Kontroll av autofokusmotor 

 
Vi har ikke funnet feil 
 

8. Testbilder og kontroll av eksponering 

 
Vi har ikke funnet unormalheter 

 

9.  Autofokus 
Vi foretar en funksjonstest av autofokus, den må ikke sammenlignes med en AF justering som er mye mer grundig. Det blir 
tatt testbilder for å se om fokus ligger korrekt. Dette systemet må være 100% for at bildene skal bli skarpe. Merk at dette kan 
variere fra kamera til kamera som objektivet brukes på. 
 

Det er ikke funne spesielle avvik 
 

10. Sjekk av skarphet  
Vi har foretatt en visuell kontroll over objektivet prestering, Objektivets kantskarphet og senter er kontrollert på de forskjellige 

brennviddene. 
 

Vi har ikke funnet avvik.  
 

11. Annet 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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Fotocare er fotografenes verksted. Vi hjelper deg med det meste du har av fotoutstyr og utfører reparasjoner av Nikon, Canon, 
Hasselblad, Profoto, Leica, Elinchrom, Broncolor, Sachtler, Visatec, Quantum, Lastolite, PocketWizard, Fujinon og Epson, samt stativer 
til både kameraer og studioblitser. 
 
Våre kunder er både privatpersoner og bedrifter. Vi har meget gode kunnskaper og bruker alltid siste nytt av verktøy og 
feilsøkingsprogrammer. Kontakt oss hvis ditt fotoutstyr trenger reparasjon, finjustering, rens, feilsøking, spesialtilpassing, ombygging, 
oppgradering, kontroll og vedlikehold og deler.  
 
Vi er det eneste verksted i Norge som er autorisert for både Nikon NPS-service og Canon CPS-service. 
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