Holografická bezpečnostní nálepka
na obalu originálního spotřebního materiálu
Brother

Co je holografická bezpečnostní nálepka na obalu originálního spotřebního materiálu
Brother?
Níže vyobrazená holografická bezpečnostní nálepka je umístěna na obalech originálního spotřebního
materiálu. Můžete zkontrolovat holografickou nálepku a ID číslo a tak ověřit originalitu spotřebního
materiálu.

< Holografická bezpečnostní nálepka>

<Pozice nálepky na obalu>
(V závislosti na modelu)

On-line autentifikace

Ink

URL

Toner/válec

ID číslo

Data Matrix kód
(pro ověření ID skenováním)

Hologram

* Pro vice informací o ověření navštivte at http://www.brother.com/id. (Odkaz na online autentifikaci)
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Otázky a odpovědi
Otázka
1

Odpověď

Co znamená malý holohram na Tato nálepka označuje originální spotřební material Brother. Můžete
bezpečnostní

nálepce? zkontrolovat hologram a ID číslo a ověřit tak originalitu spotřebního
materiálu.
Hologram:
Pro vice informací navštivte: http://www.brother.com/id abyste zjistili jak
originalitu ověřit. (Link odkazuje na stránky online autentifikace.)
ID ověření:
Můžete “přečíst Data Matrix kód na nálepce Vaším smartphonem přes Data
Matrix kód čtečku nebo ověřením na webových stránkách
http://www.brother.com/id zadáním kódu. (Tento link odkazuje na stránky
online autentifikace.)

2

Našel jsme nálepku bez ID čísla

Nové holografické nálepky jsou umísťovány na originální spotřební material

/ nálepka se liší od

Brother od září 2013, starší typ nálepek je umístěn na originálním

vyobrazeného vzoru

spotřebním materiálu vyrobeném před tímto datem.
<Příklad předchozích bezpečnostních nálepek>

3

Jaký spotřební material má

Bezpečnostní nálepka je umístěna na obalu inkoustových náplní, tonerů,

holografickou bezpečnostní

válců s vyjímkou spotřebního materiálu určeného pro japonský trh a pro

nálepku na obalu?

následující modely:
HL-2460(N)(ON), HL-2600CN, HL-2700CN, HL-3450CN, HL-4000CN,
HL-4200CN, HL-8050CN

4

Můj smartphone neumí přečíst

Ověřte zda aplikace ve Vašem smartphonu podporuje “čtení” Data Matrix

Data Matrix kód na samolepce.

kódu. Pokud ne, naistalujte si aplikaci s funkcí čtení Data Matrix kódů nebo
ověřte originalitu na stránkách http://www.brother.com/id (online
autentifikace) zadáním ID čísla.
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5

Otázka

Odpověď

Potřebuju naistalovat speciální

Ano, pokud nemáte aplikaci kompatibilní s Data Matrix kódy na Vašem

aplikaci na svůj smartphone

smartphonu, budete potřebovat naistalovat další aplikaci.

pro čtení Data Matrix kódu?

6

Výsledek autentifikace：

ID číslo je platen.

"Je pravý / Authentic"

Můžete take zkontrolovat následující:
1. Ověření napoškozenosti obalu
2. Ověření nepoškozenosti bezpečnostní nálepky
3. Ověření pravosti holografické bezpečnostní nálepky podle
http://www.brother.com/id

Výsledek autentifikace：

ID číslo není platen, spotřební material pravděpodobně nebude výrobkem

"Není pravý / Not Authentic"

společnosti Brother.
Na stránce s autentifikací klikněte na “Poslat zprávu společnosti Brother /
Report to Brother” a sdělte nám vice informací, o Vašem nákupu.

Výsledek autentifikace：

ID číslo je špatně zadané. Zkontrolujte prosím znova ID číslo a zkuste jej

"Neúspěšné ověření /

zadat znova. Příklad níže ukazuje umístění ID čísla na nálepce.

Verification unsuccessful"

Výsledek autentifikace：

Server je momentálně nedostupný. Prosím zkuste ověření znovu za pár

"Ověřovací servis není k

minut.

dispozici z důvodu technické
údržby. / The validation service
is unavailable due to
maintenance."
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