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 گدجت هوشمند کالکجت : قوانین و شرایط استفاده از 

وب سایت گروه  از     "مستقیما   فقط و فقط زمانی ضمانت می شود که گدجت اصل بودن  .1

 خریداری شده باشد. www.ideapardaz.netنرم افزاری ایده پرداز به نشانی 

اطالعات  سازد) ممکن میرید ، فعالسازی را غیر وارد کردن شناسه سیستم نادرست هنگام خ .2

 می باشد. غیر قابل استردادمبلغ دریافتی  . ( بیشتر در بخش راهنما فعالسازی نرم افزارها

 .باشد می اینترنت به اتصال نیازمند ، گدجت کالکجت جهت فعالسازی اولیه  .3

ب ود و نصاشد. پس از خرید لینک دانلخرید گدجت به معنای فعال سازی گدجت نمی ب .4

 42)حداکثر تا  جهت فعالسازی گدجت اقدام کرده، گروه نرم افزاری  توسط کاربر گدجت

ساعت پس از خرید(. الزم به ذکر است فرآیند فعالسازی یک بار صورت گرفته و در دفعات 

 بعدی اجرای گدجت ، نیازی به اتصال به اینترنت یا فعالسازی نمی باشد.

تا زمانی  کاربری که فعالسازی گدجت بر روی سیستم کاربر با موفقیت انجام می گیرید ، زمان .5

 فعالسازی مجدد نخواهد داشت : یابه خرید مجدد نرم افزار که موارد زیر رخ ندهد نیازی 

 پاک کردن دستی فایل های گدجت توسط کاربر -1

 (تعویض ویندوز)یا  درایوی که ویندوز در آن نصب شده است پاک کردن -4

 تم کامپیوتری )تعویض قطعات سخت افزاری سیستم(سیسرتقا ا -3

 شود. میایجاد خطا   باعث و  ممنوع بوده  گدجته تغییر در فایل های اجرایی هر گون .6

به    کاربران  به   ایده پرداز    ینرم افزار  گروه    ارسالی   پیام های   تمامی  آدرس  .7

iDEAPARDAZ.NET @ ، اطمینان  امپی فرستنده   آدرس  از صحت کاربران لذا ختم می شود 

 .نمایند حاصل

کلیک بر روی اسم برنامه نویس در   از طریق برنامه نویس  با   کاربران می بایست جهت ارتباط .8

  گروه   با   ارتباط    برای   و  اقدام نمایند درج شده    راه های ارتباطی    از و سپسگدجت 

 .استفاده نمایند IDEAPARDAZ.NETinfo@ ایمیل    آدرس   از   نرم افزاری
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 :در حین کار  گدجتفعالیت های ممکن  .9

 ییعات اجراجهت دریافت و ثبت اطال دیسک سختاستفاده از  -

 ثبت/عزل فایل اجرایی نرم افزار در بخش استارتاپ ویندوز -

 ستم عاملاعت و تاریخ( سیزمان )سواندن و خثبت  -

 ی که سیستم محافظتبرای مدتی محدود )درصورت دیگر نرم افزارهاجلوگیری از کار با  -

 فعال شده باشد(از چشم 

 شدار )در صورتی که سیستم هشدار زمانی فعال شده باشد(پخش صدای ه -
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