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EMEA = Avrupa, Orta Doğu ve Afrika

emea.anti-counterfeit@hp.com hp.com/go/anticounterfeit

HP Sahtecilikle Mücadele (ACF) Programı  
EMEA’da kanal ortağı ve müşteri koruması için

HP, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın riskli sahte ürünleri daha kolay fark etmelerine 
yardımcı olmak üzere yazdırma malzemeleri için yeni güvenlik etiketleri sunuyor.  
2019’un başlarında piyasaya sürülmesi beklenen yeni etiketler, sahteciliğe karşı kontrol  
için daha güvenli bir yol sunuyor.
Aralık 2018

Sahte kartuşlardan 
kaçınmak için HP’nin yeni 
güvenlik etiketlerine göz atın

Etiketin hologram güvenlik özelliklerine göz atın:

 > Kutuyu önden arkaya doğru eğin: etiketin üzerindeki “ ” ve “ü” 
simgeleri ters yönde hareket etmelidir.

 > Kutuyu önden sağdan sola eğin: etiketin üzerindeki “ ” ve “ü” 
simgeleri aynı yönde hareket etmelidir.

Özellikle müşteriler için: Çevrimiçi doğrulama

 > Etiketin QR kodunu akıllı telefonla tarayın veya hp.com/go/ok adresine  
girerek manuel olarak doğrulayın ve derhal HP’den geri bildirim alın.

HP’nin yeni güvenlik etiketlerine göz atın

Hareketli olarak görmek 
için tıklayın

HP’nin eski güvenlik etiketleri hala 
piyasada bulunmaktadır. Bunları kontrol  
etmek için lütfen kutuyu önden arkaya,  
soldan sağa eğerek “OK” ve “ü” simgelerinin  
sırasıyla ters yönde/aynı yönde hareket 
edip etmediğini gözlemleyin. Ayrıntılar 
için aşağıda yer alan ACF kılavuzlarına 
başvurun.

Hangi HP güvenlik etiketlerinin nerede olacağını bilin
 > Tüm orijinal HP toner ve PageWide kartuşları ile belirli HP mürekkep kartuşları EMEA bölgesinde bir güvenlik 
etiketi ile sunulur.

 > HP toner kartuşları her zaman “ ” ile “TNR” harflerinin yer aldığı bir toner güvenlik etiketi ile sunulmalıdır.

 > HP PageWide ve mürekkep kartuşları “ ” ile “INK” kelimesinin yer aldığı bir mürekkep etiketi ile sunulmalıdır.

Daha fazla bilgi edinin ve şüpheli durumları rapor edin
 > Daha fazla bilgi için lütfen HP’nin ACF kılavuzlarını indirin. Kılavuzlar farklı dillerde sunulmaktadır  
ve hp.com/go/anticounterfeit adresinde indirmeler bölümünde yer alır. HP iş ortakları partner.hp.com adresini 
ziyaret etmelidir.

 > Şüphelendiğinizde lütfen HP’ye bildirin. Örneğin; emea.anti-counterfeit@hp.com veya hp.com/go/anticounterfeit  
üzerinden HP uzmanlarıyla istediğiniz dilde iletişim kurabilirsiniz.
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