
©2015 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved. 

  

 

Hologramowa naklejka zabezpieczająca 

na oryginalnym opakowaniu materiału eksploatacyjnego 

 

 
Czym jest hologramowa naklejka zabezpieczająca na oryginalnym opakowaniu materiału 

eksploatacyjnego? 
Poniższa hologramowa naklejka zabezpieczająca znajduje się na oryginalnie zapakowanych produktach.  

Możesz sprawdzić hologram i zweryfikować numer ID, aby potwierdzić oryginalność produktu Brother.  

 

 

< Hologramowa naklejka zabezpieczająca>           <Usytuowanie na opakowaniu> 
 (Zależy od modelu) 

           

 

 

 

 

* W celu uzyskania szczegółów weryfikacji prosimy o odwiedzenie strony http://www.brother.com/id. (Link 

ten prowadzi do strony weryfikującej autentyczność opakowania) 

 

 

 

 

 

 

 

Hologram 
Kod dwuwymiarowy (Data Matrix) 

(służy do weryfikacji ID poprzez 

skanowanie) 

Numer ID  

Uwierzytelnienie 

on-line  

URL 
Toner/Bęben 

Tusz 



©2015 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved. 

 

Pytania i odpowiedzi 

  PYTANIE ODPOWIEDŹ 

Q1 Do czego służy mała 

hologramowa naklejka 

zabezpieczająca znajdująca się 

na kartonie? 

 

Naklejka zabezpieczająca znajduje się na oryginalnie zapakowanych 

materiałach eksploatacyjnych firmy Brother. Możesz sprawdzić hologram i 

zweryfikować numer ID w celu identyfikacji oryginalności materiałów 

eksploatacyjnych.  

 

Hologram: 

Szczegóły znajdziesz na http://www.brother.com/id. (Link ten prowadzi do 

strony weryfikującej autentyczność opakowania) 

 

Weryfikacja numeru ID: 

Możesz odczytać kod dwuwymiarowy (Data Matrix) z naklejki 

zabezpieczającej przy użyciu czytnika kodów dwuwymiarowych w Twoim 

smartfonie lub poprzez stronę http://www.brother.com/id - wprowadzając 

numer ID. (Link ten prowadzi do strony weryfikującej autentyczność 

opakowania) 

Q2 Moja naklejka nie zawiera 

numeru ID.  

/Naklejka nie wygląda na 

oryginalną. 

Nowa hologramowa naklejka zabezpieczająca została udoskonalona i 

dołączona jest do każdego opakowania materiałów eksploatacyjnych 

wyprodukowanych od września 2013 roku.  

 

<Poniżej przykład etykiety obu naklejek zabezpieczających>  

Q3 Które materiały eksploatacyjne 

opatrzone są naklejką 

zabezpieczającą?  

Naklejka zabezpieczająca znajduje się na opakowaniach wszystkich tuszy, 

tonerów oraz bębnów z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych 

przeznaczonych na rynek japoński oraz poniższych modeli urządzeń:  

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

HL-4200CN, HL-8050CN 

Q4 Mój smartfon nie może 

odczytać kodu 

dwuwymiarowego (Data 

Matrix). 

Upewnij się, że aplikacja do czytania kodów jest kompatybilna z kodem 

dwuwymiarowym (Data Matrix) z naklejki. W przeciwnym razie, zainstaluj 

kompatybilną aplikację do czytania kodów dwuwymiarowych (Data Matrix) 

lub skorzystaj ze strony http://www.brother.com/id i zweryfikuj numer ID 

(Link ten prowadzi do strony weryfikującej autentyczność opakowania). 

http://www.brother.com/id


©2015 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved. 

 
 

 

 PYTANIE ODPOWIEDŹ 

Q5 Czy muszę instalować aplikację 

do czytania kodów 

dwuwymiarowych (Data 

Matrix) na moim smartfonie?  

Tak, jeśli nie posiadasz zainstalowanej takiej aplikacji na swoim smartfonie, 

należy ją pobrać za darmo i zainstalować.  

Q6 Wynik uwierzytelnienia： 

"Oryginalny" 

Zweryfikowany numer ID jest aktywny. 

Dodatkowo: 

1. Upewnij się, że opakowanie nie zostało zamienione.  

2. Upewnij się, że etykieta bezpieczeństwa nie jest zniszczona ani rozdarta.  

3. Potwierdź, że naklejka bezpieczeństwa jest oryginalna. Szczegóły 

znajdziesz na www.brother.com/id. (Link ten prowadzi do strony 

weryfikującej autentyczność opakowania) 

 Wynik uwierzytelnienia： 

"Nieorygianlny" 

Zweryfikowany numer ID nie jest aktywny i materiał eksploatacyjny może 

nie być oryginalny. 

Przejdź do strony dotyczącej uwierzytelnienia materiałów eksploatacyjnych i 

prześlij do nas informację poprzez "Prześlij do firmy Brother" podając 

więcej szczegółów dotyczących zakupu. 

Wynik uwierzytelnienia： 

"Autoryzacja nie powiodła się" 

Wprowadzony numer ID jest niepoprawny. Wprowadź skorygowany numer 

ID i spróbuj ponownie. Poniższy przykład przedstawia lokalizację numeru ID.  

 

 

 

 

 

 

Wynik uwierzytelnienia： 

"System werfikacyjny jest 

obecnie niedostępny z powodu 

prac konserwacyjnych." 

Nasz serwer poddawany jest w tym czasie konserwacji. Spróbuj ponownie za 

kilka minut. 

 


