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Холограмна защитна лепенка на Brother 

оригиналните консумативи 

 

 
Какво представлява холограмната защитна лепенка на опаковките на оригиналните  

Brother консумативи? 
 

Показаната по-долу холограмна защитна лепенка ще намерите на опаковките на всички оригинални  

Brother консумативи. 

Може да проверите холограмата и ID номера, за да се уверите в оригиналността на продукта. 

 

 

< Холограмна защитна лепенка>           <Позициониране на лепенката върху 

                                            опаковката> 

            
 (в зависимост от модела) 

           

 

 

 

 

* Посетете http://www.brother.com/id за повече информация как да направите проверка за 

автентичност. (Този линк води към страницата за проверка на автентичност.) 

 

 

 

Тонер/Барабан

Барабан

Drum 

Холограма 
Data Matrix код 

 (за ID проверка за автентичност) 

ID номер 

Он-лайн проверка за 

автентичност  

URL 

Мастило 
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Въпроси и отговори 

 

  ВЪПРОС ОТГОВОР 

Q1 За какво е малкият 

холограмен стикер на 

опаковката на 

консумативите?

 

Тази холограмна защитна лепенка ще намерите на опаковките на 

всички оригинални Brother консумативи. 

Може да проверите холограмата и ID номера, за да се уверите в 

оригиналността на продукта. 

 

Холограма: 

Моля посетете http://www.brother.com/id, за да разберете как да 

направите проверката. (Този линк води към страницата за проверка на 

автентичност.) 

 

Проверка на ID номер: 

Може да сканирате Data Matrix кода на стикера с вашия смартфон, чрез 

приложението за разчитане на Data Matrix код или да посетите 

страницата http://www.brother.com/id и да въведете ID номера. (Този 

линк води към страницата за проверка на автентичност.) 

Q2 Намерих защитна лепенка 

без ID номер.  

/Лепенката не изглежда като 

посочената примерна. 

Холограмната защитна лепенка беше променена и новата започна да се 

поставя върху опаковката на Brother оригиналните консумативи 

произведени след Септември 2013 година. Старата е върху опаковките 

на продуктите произведени преди това.  

<По-долу е показан старият дизайн на защитната лепенка>  

Q3 Кои консумативи имат 

холограмна защитна 

лепенка?  

Холограмна защитна лепенка имат всички оригинални Brother мастила, 

тонери и барабанни модули, с изключение на консумативите 

предназначени за Японския пазар и следните модели устройства:  

 HL-2460(N)(ON), HL-2600CN, HL-2700CN, HL-3450CN, HL-4000CN, 

HL-4200CN, HL-8050CN 

Q4 Моят смартфон не може да 

разчете Data Matrix кода на 

защитната лепенка.  

Моля, уверете се, че приложението за разчитане на кодове е 

съвместимо с Data Matrix код. Ако не, моля инсталирайте приложение 

съвместимо с Data Matrix код или посeтете страницата 

http://www.brother.com/id (Този линк води към страницата за 

проверка на автентичност.) и проверете ID номера. 
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 ВЪПРОС ОТГОВОР 

Q5 Трябва ли да инсталирам 

някакви специални 

приложения на моя 

смартфон, за да може да чете 

Data Matrix код?  

Да. Ако на Вашия смартфон нямате приложение съвместимо с Data 

Matrix код, Вие трябва да инсталирате ново, което може да свалите 

безплатно.  

Q6 Резултат за автентичност： 

"Автентичен" 

ID номера, който проверявате е валиден. 

Може да проверите също и следното: 

1. Уверете се, че опаковката не е била отваряна.  

2. Уверете се, че защитната лепенка не е увредена или разкъсана.  

3. Уверете се, че защитната лепенка е оригинална. За повече 

информация посетете страницата www.brother.com/id. (Този линк води 

към страницата за проверка на автентичност.) 

 Резултат за автентичност： 

"Неавтентичен" 

ID номера, който проверявате е невалиден, което означава, че  

консуматива може да не е оригинален Brother продукт. 

От страницата за проверка на автентичност, кликнете на "Репорт към 

Brother" и ни дайте повече информация за закупения от Вас продукт. 

Резултат за автентичност： 

"Проверката е неуспешна" 

ID номера, който сте въвели не е правилен. Моля, проверете отново, 

въведете правилния ID номер и опитайте отново. Примера по-долу Ви 

показва къде е посочен ID номера на защитната лепенка. 

 

 

 

 

 

 

Резултат за автентичност： 

"Услугата за валидиране не е 

налична, поради 

профилактика." 

Сървърът не е наличен, поради профилактика. Моля, опитайте отново 

след няколко минути. 

 


