
എാണ് CenturyPromiseആ്?
വിപണിയിൽ വളെര അധികം വാജമായ ൈപ വു ലഭമാണ്. ഉപേഭാാൾ ശരിു ാൻഡാെണ ് 
കരുതി പണം നൽകി വാജമായത് വീിൽ െകാുേപാകുോൾ അവർ ചതിെകയാണ്. ഈ ം 
പരിഹരിാനായി, അതിൻെറ എല ാ ൈപ േബാർഡുകളിലും ഏകീതമായ സവിേശഷ QR 
codes രാജ് ആദമായി, ൈഡ് ബിസിനിൽ െകാുവത CenturyPlyആണ്. ഒരിൽ സ ്കാൻ െചയ 
ത്ാൽ, േബാർഡ ് ശരിയായCenturyPlyആേണാ അേതാ വാജമാേണാ എ് QR codeനിേളാട് പറ. 
ഇതിെനാം, അത് ഈ ൈേബാർഡ  ് നിർി ഫാറിെയ റി വിവരം നൽകുു. QR codeാൻ 
െചുതിനായി, നിൾ CenturyPromiseആ് ഡൗൺേലാഡ  ്െചേതാണ്. ഈ ആ് ഉപേയാഗി് നിേളാ 
നിെട കമേറാ നടിയ ഒ വില് വാലിൻെറ ഇ-വാറി സർിഫിും ഡൗൺേലാഡ ് െചാൻ കഴിയും.

എിെനയാണ് CenturyPromise ആ് ഉപേയാഗിത്? 
നടപടി1:
േ ോറിൽ നിും ആൻേഡായ ്ഡിനുേതാ, ആിൾ േഫാണിനുേതാ ആയ ആ ് ആ ് ോറിൽ 
നിും ഡൗൺേലാഡ ് െചയ ്ത ് അത ് നിെട ാർ ് േഫാണിൽ ഇൻസ ്ാൾ െചുക

ആ് ടതിനായി നിെട ാർ ് േഫാണിെല േഹാം ീനിൽ ടാ ് െചയ ്താൽ മാതം മതി. 
ആിൻെറ േഹാം-സ ്കീനിൽ ‘Scan QR code’എ ഓഷൻ തിരെടുുക. നിൾ ് േവണെമിൽ 
‘Upload QR code’എ ഓഷം തിരൊം.

നടപടി2:

വൈഫൻഡർ ദീർഘചതുരിനുിൽ QR codeഉൾെടു വിധിൽ നിളുെട സ ്മാർ േഫാൺ QR 
code േനേര പിടിക.
നിെട ാർ ് േഫാൺQR codeാൻ െചടം. ഈ ാനിിന് റ് െസൻഡുകൾ എടുേും

നടപടി3:

അത് ഒ ശരിയായ CenturyPly ഉൽമാെണിൽ, ഉൽിൻെറ വിവരണിെനാം ‘CenturyPly genuine 
product’എ വരി കാണെം.
ഉൽിൻെറ വിവരണിൽ ഉൽിൻെറ േപര ്, പ ാൻറിൻെറ േപര ്, ഘനം, വലിം, ഉൽാദന 
തീയതി &unique codeേപാ വിവരൾ ഉായിരിും.
ഇ ടാെത നിൾ ് ഓഫറുകളും ൊേമാഷകം േനാാം നിെട അഭിായം നൽകാനും ഈ ആ ് 
വഴി കഴിയും

നിൾ ് ആിൻെറ ടൂോറിയൽ ഇവിേടയും കാണാൻ കഴിയും 
https://www.youtube.com/watch?v=efa-PlhMANo 



CenturyPromiseആ് സൗജനമാേണാ അേതാ പണം നൽകേണാ?
CenturyPromiseആ് വിലെയാം നൽകാെത സൗജനമായി േഡാൺേലാഡ ് െചാൻ കഴിയും.

ഏെതാെ CenturyPlyഉൽളാണ ് QR codesേനാടി വത്?
CenturyPlyെട െസൻചുറി േഡാർസ ് (CenturyDoors)ഉം എാ ൈേബാർഡ ് ഉൽളും QR codes
െനാമാണ് വത്.

ഒരാൾ ് ഇ-വാറി സർിഫി ് എിെനയാണ് കിത്?
ഉൽം മുഴുവൻ സ ്കാൻ െചയ ്ത േശഷം നി നിെട േഫാണിേല് ഡൗൺേലാഡ ് െചാൻ കഴി 
ഒ ഇ-വാറി സർിഫി ് ഉാാൻ കഴിയും, കൂടാെത ഇത ് നിളുെട രജിർ െചയ ്ത ഇ-െമയിൽ 
ഐഡിയിേലയ ് ് അയാം കഴിം.

േകാൺടാക ്േർസിന ് CenturyPromiseആ് ഉപേയാഗദമാേണാ?
ആണ്. േകാൺടാക ്േർസിന ് CenturyPromise ആ് എിെന ഉപേയാഗദമാം എറിയാൻ ഈ 
വിഡിേയാ കാക 
https://www.youtube.com/watch?v=nHxiMHN8FP0

എൻെറ ഉൽം യഥാർCenturyPly ഉൽം അെല ിൽ എാണ ് െചേത ്?
QR codeാൻ െചയ ്തേശഷം നിളുെട ഉൽ “Not genuine CenturyPly product” എാണ് 
കാെതിൽ, ദയവായി നിൾ ് വിവമായി ബെ് നിെട മാണം വാിയതിൻെറ വിവരളും സംബി 
് േബാം വക. 

ൈഡ് ഡീേലർസിനും േകാൺടാക ്േർസിനും CenturyPromiseആ് 
ഉപേയാഗിാൻ കഴിയുേമാ?
കഴിം. ഉപേഭാാൾ, ഡീേലർസ ്, റീെട േലർസ ്  കൂടാെത േകാൺടാക േ്ർസ ് എിവർ ് 
CenturyPromiseആ് ഉപേയാഗിാൻ കഴിയും. ഉപേഭാാൾ ്, വാിയ 
ൈഡിൻെറയാഥാർികത ഉറവാം, ഇ-വാറി സർിഫി ് ഡൗൺേലാഡ ് െചാനും 
കൂടാെത അകാലെ ഓഫകം ൊേമാഷകം അറിയാം ഇത് ഉപേയാഗിാം. ഡീേലർസ ്, 
േകാൺടാക േ്ർസ ് കൂടാെത റീെടയ ് േലർസ ് എിവർ ് സാധുവായ 
പമാണേളാടുകൂടി ആിേഷനിൽ രജിസ ്ർ െചയ ്തേശഷം അവര ഉൽളുെട യാഥാർം 
ഈ അ ് വഴി അവെട ഉപേഭാാെള േബാെി അവെട വിശാസം േനതിന് ഉപേയാഗിാം, 
ടാെത ഉപേഭാാൾ ് ഇ-വാറി സർിഫിുകൾ നൽകാനും കഴിയും.

QR codesഉ CenturyPlyൈേബാർഡുകൾ ് തൽ െചലവ ് 
വരുേമാ?
ഇ. എാCenturyPlyഉൽളും കൂടുതൽ െചലകൾ ഇല ാെത സവിേശഷQR codesഒം ആണ് വത്.


