قوانین و شرایط استفاده از گدجت هوشمند کالکجت :
 .1اصل بودن گدجت فقط و فقط زمانی ضمانت می شود که مستقیما"

از وب سایت گروه

نرم افزاری ایده پرداز به نشانی  www.ideapardaz.netخریداری شده باشد.
 .2وارد کردن شناسه سیستم نادرست هنگام خرید  ،فعالسازی را غیر ممکن می سازد( اطالعات
بیشتر در بخش راهنما فعالسازی نرم افزارها)  .مبلغ دریافتی غیر قابل استرداد می باشد.
 .3گدجت کالکجت جهت فعالسازی اولیه  ،نیازمند اتصال به اینترنت می باشد.
 .4خرید گدجت به معنای فعال سازی گدجت نمی ب اشد .پس از خرید لینک دانلود و نصب
گدجت توسط کاربر  ،گروه نرم افزاری جهت فعالسازی گدجت اقدام کرده (حداکثر تا 42
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.
 .5زمان ی که فعالسازی گدجت بر روی سیستم کاربر با موفقیت انجام می گیرید  ،کاربر تا زمانی
که موارد زیر رخ ندهد نیازی به خرید مجدد نرم افزار یا فعالسازی مجدد نخواهد داشت :
 -1پاک کردن دستی فایل های گدجت توسط کاربر
 -4پاک کردن درایوی که ویندوز در آن نصب شده است (یا تعویض ویندوز)
 -3ارتقا سیس تم کامپیوتری (تعویض قطعات سخت افزاری سیستم)
 .6هر گونه تغییر در فایل های اجرایی گدجت ممنوع بوده و باعث ایجاد خطا می شود.
 .7آدرس

تمامی

پیام های

ارسالی گروه

نرم افزاری

ایده پرداز

به

کاربران

به

 @ iDEAPARDAZ.NETختم می شود  ،لذا کاربران از صحت آدرس فرستنده پیام اطمینان
حاصل نمایند.
 .8کاربران می بایست جهت ارتباط با برنامه نویس از طریق کلیک بر روی اسم برنامه نویس در
گدجت و سپس از

راه های ارتباطی

درج شده اقدام نمایند و برای ارتباط با گروه

نرم افزاری از آدرس ایمیل  info@IDEAPARDAZ.NETاستفاده نمایند.
گروه نرم افزاری ایده پرداز
تمامی حقوق محفوظ است – 5931
اطالعات تماس info@ideapardaz.net | www.ideapardaz.net :
SMS: 10007470484704 | 09108786254 | Tlgrm.me/K1HASANI

 .9فعالیت های ممکن گدجت در حین کار :
 استفاده از دیسک سخت جهت دریافت و ثبت اطالعات اجرایی ثبت/عزل فایل اجرایی نرم افزار در بخش استارتاپ ویندوز ثبت و خواندن زمان (ساعت و تاریخ) سیستم عامل جلوگیری از کار با دیگر نرم افزارها برای مدتی محدود (درصورتی که سیستم محافظتاز چشم فعال شده باشد)
 -پخش صدای هشدار (در صورتی که سیستم هشدار زمانی فعال شده باشد)

گروه نرم افزاری ایده پرداز
تمامی حقوق محفوظ است – 5931
اطالعات تماس info@ideapardaz.net | www.ideapardaz.net :
SMS: 10007470484704 | 09108786254 | Tlgrm.me/K1HASANI

