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Hologramos biztonsági matrica 

a Brother eredeti kellékanyagok dobozán 

 
Mi az a hologramos biztonsági matrica a Brother eredeti kellékanyagok dobozán? 
 

Az alábbi hologramos biztonsági matrica az eredeti Brother kellékanyagok dobozán található. 

Ellenőrizheti a hologramot és az azonosító számot (ID) annak érdekében, hogy kiderítse a Brother 

kellékanyag eredetiségét.  

 

 

< Hologramos biztonsági matrica >          <A matrica helye a csomagoláson > 
 (Termékenként változhat) 

           

 

 

 

 

* Az azonosítással kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a http://www.brother.com/id 

oldalra. (Ez a link az online hitelesítési oldalra visz.) 
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Kérdés és válasz 

 

  KÉRDÉS VÁLASZ 

Q1 Mi a hologramos matrica a 

kellékek dobozán? 

 

A biztonsági matrica az eredeti Brother kellékek dobozán található. 

Ellenőrizheti a hologramot és az azonosító számot (ID) annak érdekében, 

hogy kiderítse a Brother kellékanyag eredetiségét.  

 

Hologram: 

Kérjük, tájékozódjon a következő oldalon http://www.brother.com/id , 

hogyan kell elvégezni az ellenőrzést. (Ez a link az online hitelesítési 

oldalra visz.) 

 

Azonosító (ID) ellenőrzés: 

Beolvashatja a Data Matrix kódot a matricáról okostelefonja segítségével, 

egy Data Matrix kódolvasó alkalmazás használatával vagy csatlakozzon a 

következő weboldalhoz http://www.brother.com/id és adja meg az 

azonosító (ID) számot. (Ez a link az online hitelesítési oldalra visz.) 

Q2 A matrica nem tartalmazza az 

azonosítót (ID) /A matrica nem 

hasonlít a minta matricához. 

A hologramos matrica egy korábbi felülvizsgálat után módosult és az eredeti 

Brother kellékeken 2013. szeptember óta megjelenik az új hologramos 

matrica. A korábbi matrica az ezelőtt gyártott kellékek dobozán szerepel.  

 

<Itt találja a képeket a korábban használatos biztonsági matricáról >  

Q3 Mely kellékanyagok dobozán 

található a biztonsági matrica?  

A biztonsági matrica minden tintapatron, toner és dobegység dobozán  

megtalálható, kivéve a Japán piacra gyártott és a következő modellek 

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

HL-4000CN, HL-4200CN, HL-8050CN 

Q4 Az okostelefonom nem olvassa 

a Data Matrix kódot a 

matricán.  

Kérjük ellenőrizze, hogy a kódolvasó alkalmazás kompatibilis-e a Data Matrix 

kóddal. Amennyiben nem kompatibilis, kérjük telepítsen egy olyan verziót, 

amely kompatibilis a Data Matrix kóddal vagy látogasson el a következő 

weboldalra http://www.brother.com/id (Ez a link az online hitelesítési 

oldalra visz.) és ellenőrizze az ID azonosító számot. 
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 KÉRDÉS VÁLASZ 

Q5 Szükséges telepítenem egy 

speciális alkalmazást az 

okostelefonomon ahhoz, hogy 

a Data Matrix kódot beolvassa?  

Igen. Amennyiben nincs a telefonon olyan alkalmazás, amely kompatibilis a 

Data Matrix kóddal, abban az esetben telepítenie kell egy újat, amely 

ingyenesen letölthető.  

Q6 A hitelesítés eredménye:  

"Eredeti" 

Az ID azonosító szám érvényes. 

A következőket is ellenőrizheti: 

1. Győződjön meg róla, hogy nem hamisított a termék.  

2. Ellenőrizze, hogy a biztonsági címke nem sérült vagy szakadt.  

3. Erősítse meg, hogy a biztonsági matrica eredeti. További részletekért 

keresse fel a www.brother.com/id weboldalt. (Ez a link az online 

hitelesítési oldalra visz.) 

 A hitelesítés eredménye:  

"Nem eredeti" 

Az ID azonosító szám nem érvényes és a kellék valószínűleg nem eredeti 

Brother termék. 

Kérjük, a hitelesítési oldalon kattintson a "Jelentés a Brother-nek" linkre és 

kérjük, értesítsen minket a részletekről a beszerzést illetően.  

A hitelesítés eredménye:  

"Az ellenőrzés nem sikerült" 

A megadott ID azonosító szám helytelen. Kérjük ellenőrizze, hogy megfelelő 

azonosítót adott-e meg, és próbálja meg újra az azonosítást. Az alábbi példa  

megmutatja, hogy hol található az ID azonosító szám a matricán. 

 

 

 

 

 

 

A hitelesítés eredménye: 

"Karbantartás miatt a rendszer 

átmenetileg nem elérhető.” 

A szerver jelenleg karbantartás alatt áll. Kérjük, próbálkozzon újra néhány 

perc múlva. 

 


