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Повечето кутии на оригинални печатащи касети за 
мастиленоструйни принтери на HP имат етикет за 
защита на HP
В Европа, Средния изток и Африка, някои но не 
всички оригинални кутии за касети за 
мастиленоструен печат на НР също притежават 
защитен стикер на НР.  Ако има такъв, защитният 
етикет на HP се намира или в горния десен ъгъл 
на окаченото обозначение в горната част на кутията, 
или на левия или десния панел на кутията (фиг. 1).
• Наклонете кутията напред и назад за да видите 

„OK“ и „“ движещи се в противоположни посоки.
• Наклонете кутията наляво и надясно за да 

видите „OK“ и „“ движещи се в същите посоки.

Стъпка 1 : 
Проверка на 
защитния стикер

Опаковка на касета за 
мастиленоструен печат

Опаковка на касета  
за лазерен печат

Освен това най-новите етикети предоставят уникален 
код, който можете да проверите със съответното 
приложение на смартфон. За целта просто 
заснемете със смартфон QR (Quick Response) кода, 
отпечатан на етикета, за да отворите HP Mobile 
Authentication (фиг. 2 на следващата страница). QR 
кодът може да се прочете с много безплатни четци 
на QR код, например i-nigma или с четеца, включен 
в приложението на HP eSupplies (където е налично). 
Ако не можете да заснемате QR кодове със 
смартфон, отидете на уебсайта HP Mobile 
Authentication от URL адреса, показан на защитните 
етикети (www.hp.com/go/ok) и въведете серийния 
номер от етикета, за да го проверите.

Проверете вашите покупки, за да избегнете 
закупуването на фалшиви  

печатащи касети

Октомври 2011 г.

Информация за клиенти 
на HP За да се защитите от фалшифицирани консумативи за 

печат, преди покупка трябва винаги да изпълнявате всяка 
от тези прости стъпки :

Програмата на HP за борба с фалшиви изделия (ACF; Anti-counterfeiting Programme) 
за Европа, Близкия Изток и Африка

Освен това най-новите етикети предоставят уникален 
код, който можете да проверите със съответното 
приложение на смартфон. За целта просто 
заснемете със смартфон QR (Quick Response) кода, 
отпечатан на етикета, за да отворите HP Mobile 
Authentication (фиг. 5 на следващата страница). QR 
кодът може да се прочете с много безплатни четци 
на QR код, например i-nigma или с четеца, включен 
в приложението на HP eSupplies (където е налично). 
Ако не можете да заснемате QR кодове със 
смартфон, отидете на уебсайта HP Mobile 
Authentication от URL адреса, показан на защитните 
етикети (www.hp.com/go/ok) и въведете серийния 
номер от етикета, за да го проверите.

w
за защ
ита в действие!

Всички оригинални кутии на касети за лазерен 
печат на HP имат защитен стикер на НР  
Такива има на всички кутии на касети за лазерен 
печат на HP за печатащите системи HP LaserJet и 
HP Color LaserJet, така че, ако видите такива без 
защитен стикер, имате причина да бъдете 
подозрителни. Етикетът е разположен над 
лентичката на кутията на лазерната касета за 
печат (фиг. 4).
• Наклонете кутията напред и назад за да 

видите „OK“ и „“ движещи се в 
противоположни посоки.

• Наклонете кутията наляво и надясно за да 
видите „OK“ и „“ движещи се в същите посоки.

фиг. 4

Щракнете тук, за да

видите функциите на етикета
Щракнете тук, за

 да

видите функциите на ети
кет

а

за защита в действие! за защита в действи
е!

фиг. 1
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Освен това, все още могат да се намерят на 
пазара кутии на касети за лазерен печат на HP 
със стария лазерен защитен стикер (фиг. 7). 
Въпреки това старите етикети за защита могат да 
се проверят, като на силна светлина завъртите 
кутията от едната до другата страна. При 
завъртането на кутията, контрастиращите 
половини на етикета, както и надписът „Original 
Toner“, се променят от тъмносиньо в светлосиньо. 
Имайте предвид, че тези по-стари LaserJet / Color 
LaserJet касети за печат могат да се купуват без 
проблеми, понеже касетите с тонер не стареят.

Съществуват правила, определящи кои кутии на 
мастиленоструйни принтери да имат етикет, във 
връзка с опциите за език и номерата за избор на 
кутията. Проверете вашия продукт в разделите, 
оцветени в светлочервено в таблицата в края на 
този документ – може да се усъмните, ако даден 
етикет за защита липсва при продуктите, описани 
в светлочервените раздели. Помнете обаче, че 
съществуват оригинални мастила на HP, на които 
няма етикети за защита.

Освен това, все още можете да попаднете на 
кутии за касети за мастиленоструен печат на НР, 
носещи предишен защитен стикер (фиг. 3). 
Докато стоките, носещи този етикет, завършат 
своя цикъл на живот, и двата етикета могат 
едновременно да се намерят в държавите от 
Европа, Близкия Изток и Африка.  Старият етикет 
съдържаше думите „Original Ink“. Функцията му за 
смяна на изображението може да се провери по 
същия начин като същата функция на най-новия 
защитен етикет, описан по-горе.

Отидете на стъпка 2.

Отидете на стъпка 2.

фиг. 7

Освен това е възможно да попаднете на кутии на 
печатащи касети за лазерни принтери на HP със 
стария етикет за защита (фиг. 6). Докато не се 
изчерпат продуктите с този етикет, в страните от 
Европа, Близкия Изток и Африка могат да се 
намерят и двата етикета. Старият етикет 
съдържаше думите „Original Toner“. Функцията 
му за смяна на изображението може да се 
провери по същия начин като същата функция на 
най-новия защитен етикет, описан по-горе.

фиг. 6

фиг. 3

фиг. 2 фиг. 5
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фиг. 12
фиг. 13

Опаковката трябва да е висококачествена
В повечето случаи оригиналните печатащи касети за мастиленоструйни и лазерни принтери на HP се 
доставят в стандартна опаковка на HP (фиг. 10 и 11). Използваните за оригиналните касети за печат на 
HP кутии и опаковъчни материали са с постоянно и високо качество. HP не упълномощава продажбата 
на опаковки, които са повредени или с ниско качество.
Отидете на стъпка 4.

Печатащата касета трябва да изглежда чиста и нова
Оригиналните касети за печат на HP винаги се доставят неизползвани (фиг. 12 и 13). По корпуса на 
касетата не трябва да има повреди, течове на мастило или тонер, също не трябва да има видими 
надрасквания или признаци за предишна употреба на самата касета.
Отидете на стъпка 5.

Cтъпка 4 : 
Проверка на 
касетата за 
печат след 
отваряне на 
опаковката

Cтъпка 3 : 
Проверка на 
опаковката

фиг. 10

Стъпка 2 : 
Проверете дали 
датите / 
кодовете 
съвпадат

фиг. 11

Датите на кутията и на касетата за печат трябва 
да съвпадат
Всички оригинални мастиленоструйни касети на HP 
имат дати както на кутията, така и на самата касета.
Текущите характеристики на опаковките включват 
една и съща дата за „End of Warranty“ на 
кутията, и на касетата в нея (фиг. 8).

едни и същи дати

фиг. 8

Кодовете на кутията и на касетата за печат 
трябва да съвпадат
Всички оригинални лазерни касети за печат на 
HP имат код както на кутията, така и на самата 
касета за печат.  
Този „HP manufacturing code“, отпечатан на 
кутията, съвпада с първите пет знака на кода, 
който се намира на касетата за печат (фиг. 9).

Първите пет знака съвпада

фиг. 9

Отидете на стъпка 3.

Моля, игнорирайте посочените дати, които се 
намират на оригиналните кутии на лазерните 
касети за печат на HP. Те не ви помагат да 
прецените дали продуктът е фалшив или не. 
 
Отидете на стъпка 3.
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Търговските практики на HP са последователни и надеждни
НР продава консумативи за печат чрез утвърдени канали за продажба. За да избегнете фалшиви продукти, 
вие трябва да се въздържате от приемане на подозрителни търговски предложения,като например следните:

• „Офертите за безплатни продукти” са свързани с изискване за заплащане на „допълнителни 
разходи”, като доставка или обработване.

• Настояване за поръчка веднага с цел „да избегнете увеличението на цените” или „да се сдобиете с 
последните артикули”.

• Предложения за изпращане на лице, на което да заплатите дадена сума, или изискване за 
„плащане при доставка“.

• Продажба на сергии на фалшиви оригинални печатащи касети на HP (крайните потребители трябва 
да закупуват продукти от квалитетни магазини).

• Продажба на едро на фалшиви оригинални печатащи касети на HP в сайтове за онлайн търгове.
• Оферти за „оригинални печатащи касети”, които обещават два пъти или повече по-голяма 

производителност от стандартните печатащи касети на HP.
• Предложения, при които опитвате „безплатна мостра” преди закупуване на голямо количество.
• Фалшиви нови продукти на HP, които са изключително предложение на компанията на търговския 

представител.
• Предложения за т. нар. „сив пазар“ или „паралелно внесени“ принтерни консумативи, които могат 

да се използват като претекст за продажба на фалшиви стоки.
• Оферти по интернет или по имейл (спам), включващи един от тези показатели.
Ако предложението звучи „прекалено добре, за да е истинско“, то 
вероятно е за фалшив продукт. За да се предпазите от това да станете 
жертва на съмнителни предложения, вие трябва да купувате само от 
утвърдени канали за продажба на НР и от авторитетни търговци на 
дребно. Чрез HP Smart Partner Locator, който се намира на 
локалната уеб страница на НР, вие можете да намерите списък на 
партньорите за доставки на НР за вашата страна (фиг. 14).
Отидете на стъпка 6.

Стъпка 5 : 
Как са ви 
предложени 
продуктите? 

фиг. 14

Стъпка 6 : 
Използвайте 
софтуер за 
удостоверяване

Ако имате съмнения, след като сте извършили стъпките по-горе, прочетете следните точки внимателно:

• За вашата лична безопасност не изказвайте съмненията си пред търговеца, който ви е продал 
стоките.

• Моля запазете касетата за печат, нейната опаковка и всеки свързан с продукта документ, като 
фактури, оферти и др.  

Отидете на стъпка 8.

Стъпка 7:  
Какво трябва да 
се има предвид 
преди 
уведомяването 
на HP

„HP Cartridge Authentication Software“ трябва да удостовери касетата за печат като „оригинална“ 
(ако е наличен за вашия принтер)
Безплатният софтуер за удостоверяване на HP проверява дали касетите, инсталирани на вашите 
принтери HP, са оригинални:
• Функцията за удостоверяване на касети с мастило на HP Inkjet е част от основния софтуерен пакет 

на принтера, който се доставя с повечето мастиленоструйни принтери.
• Софтуерът „HP Toner Cartridge Authentication“ е съвместим с повечето съществуващи принтери  

HP LaserJet и многофункционални периферни устройства, произведени след 2004 г., и може да бъде 
изтеглен безплатно от www.hp.com/go/TonerCheck.

Моля, обърнете внимание, че касетата за печат ще бъде проверена само веднъж от този софтуер; всяко 
по-нататъшно премахване или повторно инсталиране на касетата ще доведе до уведомяване, че 
касетата за печат е „използвана“.
Отидете на стъпка 7.

http://www.hp.com/go/TonerCheck
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След като извършите проверките, описани по-горе, ако имате съмнения за това, че сте получили предложение 
или сте извършили покупка на фалшиви продукти за печат, се свържете с програмата за борба с фалшиви 
изделия за страните от Европа, Близкия Изток и Африка чрез един от каналите за уведомяване, показани 
по-долу. Ето какво трябва да знаем:
• Ако е възможно, включете ясни снимки (по около 500 KB всяка, заснети без светкавица) от всичките 

шест страни на кутията на касетата за печат, както и снимка в близък план на защитния етикет 
(ако има такъв) и снимка на самата касета в доклада си до HP.

• Моля посочете защо мислите, че продуктът е подозрителен и името на фирмата, която ви е 
предложила продукта.

• Данни за контакт с вас. 

Моля, съобщете както следва:

• Имейл: За да ни уведомите за съмнения относно консумативи за печат или да зададете въпроси, 
свързани с програмата за борба с фалшиви изделия, изпратете информацията на вашия език чрез 
имейла на ACF (emea.anti-counterfeit@hp.com).

• Уеб страница: За да ни информирате за подозрителни консумативи чрез уеб страницата, щракнете тук : 
Формуляр за онлайн съобщение за ACF (https://secure.europe.hp.com/h41111/anticounterfeit/bg/bg/form.php). 

• По пощата: За да се свържете с нас по пощата, моля използвайте следния адрес:  
EMEA Anti-counterfeit Programme 
Hewlett-Packard International S.à.r.l. 
150 Route du Nant d‘Avril, 1217 Meyrin, Switzerland

• По телефона: За да поговорите с някого за вашите подозрения, следвайте тези четири прости стъпки, за да  
намерите точния човек :

Какво се случва 
със съобщенията 
за измами?

Съобщаването за съмнения за фалшиви продукти от Бизнес партньорите и клиентите на HP може да спомогне 
за успешното налагане на законови санкции от местните власти. Програмата за борба с фалшиви изделия на 
HP преглежда подробно всяко съобщение за фалшифициране, предприема разследване, където е възможно, 
и работи съвместно с полицейските и митническите власти в отделните страни. HP ще запази информацията 
поверителна до степента, позволена от закона, и ще я сподели само въз основа на принципа „необходимост 
от информация“.
За последните четири години Програмата е постигнала следното в Европа, Близкия Изток и Африка:

• Около 1000 разследвания

• Около 500 предприети действия по прилагане на законодателството (обиски и конфискации от властите)

• Около 9 милиона конфискувани завършени фалшификати или компоненти, предназначени за незаконна 
повторна употреба

• Над 3000 проверки за фалшификати на търговски партньори

Стъпка 8 :  
Как да 
съобщите за 
подозрение  
на НР

*  Моля, имайте предвид, че е възможно законно да се продават „презаредени“, „повторно произведени“, „клонирани“ или „съвместими“ 
касети за печат. Незаконно е обаче да се опаковат или продават такива продукти по начин, който обърква или потенциално обърква 
потребителите, като ги кара да вярват, че купуват чисто нов оригинален продукт на HP или продукт, асоцииран или одобрен, но не 
произведен от HP, или в случай че продуктът използва интелектуални права на HP, но без съгласието на HP. 
Освен това не трябва фалшификатите да се бъркат с продукти от сивия пазар. Това са оригинални консумативи на HP, предназначени за 
продажба в един регион, но са доставени в друг, където търговците незаконно се възползват от ценовата разлика между различните пазари. 
За такива случаи трябва да се съобщава на съответния език на имейл адрес brandprotection@hp.com.

1. 
Посетете уеб страницата на 
HP чрез избор на 
линковете за страните

2. 
Щракнете върху линка за 
вашата страна, за да 
намерите вашата локална 
страница“Свържете се с HP“

3. 
В раздела „Обаждане на 
HP“, щракнете върху 
„Техническа поддръжка след 
покупката“

4.  
Намерете вашия продукт 
в показания списък и 
позвънете на съответния 
номер
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имейла на ACF: emea.anticounterfeit@hp.com страница на НР: www.hp.com/go/anticounterfeit

Проверете вашата печатащата касета за мастиленоструен принтер на HP за съответната информация в таблицата по-
долу. Имате причини за съмнения, ако на продуктите, описани в червените раздели, липсва етикет за безопасност.

* Поради ограничения в пространството, етикетът за защита на кутиите на новите касети за мастиленоструйни принтери на HP 177, 
закрива оформлението. Това необичайно позициониране е умишлено и няма причина за съмнения.

Къде можете да намерите номерата за избор и опциите за език на кутиите на оригиналните печатащи касети за 
мастиленоструйни принтери на HP в страните от Европа, Близкия Изток и Африка: 
[*внимание: кутиите на печатащи касети за много езици, вместо опции за езици, нямат указания на кутията]

Подробности 
относно 
приложението 
на етикета за 
защита на HP

Номер за 
избор

Опция  
за език

ОПЦИЯ ЗА 
ЕЗИК

НАЛИЧНА В ЕЗИЦИ НА  
КУТИЯТА

НОМЕРА ЗА  
ИЗБОР

ЕТИКЕТ 
(ДА/НЕ)

BA3 ЕС + английски, полски, унгарски, чешки, 
словашки

300, 300XL, 301, 301XL, 336, 337, 338, 339, 342, 
343, 344, 350, 350XL, 351, 351XL, 363, 363XL, 
364, 364XL

ДА

UUQ (замества 
BA5 & BA6)

EMEA английски, руски, френски, полски, 
чешки, унгарски

21, 21XL, 22, 22XL, 27, 28, 56, 57, 901, 901XL ДА

BGX/BGY EMEA BGX: английски, немски, френски, 
италиански, холандски, руски

BGY: английски, испански,  
португалски, полски, чешки

920, 920XL ДА

BFW (заменя BFW 
и AB6)

CISMEA 
(избрани 
държави)

руски, турски, арабски, английски, 
френски

21b, 27b, 56b, 121b, 300b ДА

AR4 Турция английски, турски 900 ДА

445 Полша, Турция английски, полски, унгарски, чешки, 
словашки, словенски, руски, турски

703, 704 ДА

Без опция за език 
(многоезично)

EMEA английски, немски, френски, 
холандски, испански, Шведски, 
италиански, полски, руски

54 ДА

Без опция за език 
(CISMEA 
многоезично)

CISMEA английски, френски, руски 121, 121XL, 122, 122XL, 129, 130, 131, 132, 134, 
135, 136, 138, 140, 140XL, 141, 141XL, 177*, 
177XL*, 178, 178XL

ДА

Многоезично за 
Европа

EMEA английски, немски, френски, 
холандски, испански, португалски, 
италиански, полски, чешки, руски

15(DE), 17, 23, 41, 45, 78, 78(DE) ДА

10, 11, 12, 13, 14, 40, 44, 50, 58, 59, 88, 88XL, 
100, 101, 102, 110, 348, 940, 940XL 

НЕ

Многоезична малка 
опаковка за Европа

EMEA английски, немски, френски, 
испански,  полски

19, 20, 25, 26, 29, 33, 49 НЕ

ЕС + многоезично ЕС + английски, немски, френски, холандски, 
испански, португалски, италиански, полски

348 НЕ

Комбиниран 
комплект за Европа

ЕС английски, немски, френски, 
холандски, испански, португалски, 
италиански, полски, чешки, руски

15/78, 21/22, 45/78, 56/57, 300/300, 338/343, 
350/351

НЕ

ABE/UUS 
(замества ABB, 
ABD, ABF)

EMEA UUS: английски, немски, френски, 
холандски, италиански, датски

ABE: испански, португалски, 
италиански, турски, гръцки

21, 21XL, 22, 22XL, 27, 28, 56, 57, 901, 901XL НЕ

EC+ 300, 300XL, 301, 301XL, 336, 337, 338, 339, 
342, 343, 344, 350, 350XL, 351, 351XL, 363, 
363XL, 364, 364XL

НЕ

BA1 (замества 
ABD & ABF)

ЕС + немски, френски, италиански, 
холандски

363, 363XL, 364, 364XL НЕ

Многоезично за 
света

EC+/CISMEA/ 
за света

английски (САЩ), френски (Канада), 
испански (Латинска Америка), 
китайски, опростен китайски, (в някои 
случаи португалски (Бразилия)

12, 38, 70 (Печатащи глави), 80, 81, 83, 84, 90 НЕ

C4902BA3
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