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Inleiding tot LG CHI ColorMaster Factory

Wat maakt de LG CHI ColorMaster Factory uniek?

- Innovatieve technologie
- Ammoniakvrije haarverf
- Onbeperkte kleuropties, verminderde voorraad!
- Creëer uw eigen creatieve formules op maat 
- Meer dan 30.000 voorgestelde kleurformules

Innovatieve Technologie

De LG CHI ColorMaster Factory biedt nieuwe coloristen de 
mogelijkheid om vol vertrouwen hun artistieke vaardigheden 
op te bouwen, terwijl coloristen van alle niveaus vrijelijk 
formuleringen kunnen aanpassen met de volledige 108 Shine 
Shades kleurenlijn.

De LG CHI ColorMaster Factory biedt de mogelijkheid 
om voorgeprogrammeerde formules te gebruiken. Deze 
voorgestelde formules zijn getest, maar laten nog steeds 
aanpassingen toe zodat je zeker kan zijn van je resultaten.

Kenmerken en Voordelen

• Zelfbediening
• Tablet met aanraakscherm
• Gebruikt een sensor om CHI Color Bowls te detecteren
• Ingebouwde weegschaal om nauwkeurig kleur en 
 ontwikkelaar te meten
• Stuurt op afstand formules naar de machine met de LG 
 CHI ColorMaster Fabriek App
• Gemakkelijke, onderhoudsarme reiniging
• Twee modusopties: Handmatige modus en Simulatiemodus 
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Ammoniakvrije Haarverf

Maakt gebruik van de CHI® Shine Shades en CHI® Ionic Cream 
Color formules, en mengt ze samen om een crème gel kleur 
te creëren. Deze kleur bevat MEA in plaats van gevaarlijke 
ammonia. Het dringt gemakkelijk in het haar en blijft op zijn 
plaats voor een volledige dekking.       
*Refereer de CHI Shine Shades handleiding voor meer informatie.

Onbeperkte Kleuropties, Verminderde Voorraad

Slechts 10 canisters worden gebruikt om alle 108 kleuren plus 
onbeperkte combinaties te maken, wat helpt om de voorraad 
laag te houden

-  Canister 1: 1N
-  Canister 2: 3N
-  Canister 3: 5N
-  Canister 4: Doorzichtige toevoeging
-  Canister 5: Rode toevoeging
-  Canister 6: Goude toevoeging
-  Canister 7: Violette toevoeging
-  Canister  8: As toevoeging
-  Canister  9: Beige toevoeging
-  Canister 10: Blauw toevoeging
-  Plus, 2 CHI Color Generators 
   7, 10, 20, 30 en 40 Volume Ontwikkelaars
-  Canister 11: 40 Volume
-  Canister 12: 0 Volume

• Gebruikt op earosol gebaseerde spuitbussen die 
 zuurstoftoevoer verhinderen waardoor oxidatie van de
 kleur wordt vermeden en afval wordt verminderd

• Ruimtebesparend voor salons, verhuurders van stoelen
 of schoonheidssalons
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Basisfuncties

Tablet en Machine Aanzetten

• Zorg ervoor dat de LG CHI ColorMaster Factory is 
 aangesloten op een stroombron. (Het wordt 
 aanbevolen om het in te pluggen in een 
 overspanningsbeveiliging).
• Draai vanaf de voorkant van de machine aan de linker 
 deurknop om de deur te ontgrendelen
• Plaats de hand in de machine en zet de tablet aan door 
 de bovenste aan/uit-knop ingedrukt te houden
• Zodra het tablet is ingeschakeld, drukt u op de oranje 
 schakelaar in de achterkant van het apparaat in de stand 
 Aan (   ) positie
• LG CHI ColorMaster App wordt automatisch geopend
• Als de app niet opent, zoek dan de ColorMaster Factory 
 App icoon en selecteer

Initialiseren

• Zodra de app opent, zal de machine automatisch 
 initialiseren. Dit houdt in dat de bussen één volledige 
 omwenteling maken voordat de afgifte van kleur kan 
 plaats vinden.

• De machine kan geïnitialiseerd
 worden voor probleemoplossing
 door naar het beheerdersscherm
 te gaan en Initiliaseer Positie
 te selecteren.

• Zodra het tablet is ingeschakeld, drukt u op de oranje 
 schakelaar in de achterkant van het apparaat in de stand 
 Aan (   ) positie
• LG CHI ColorMaster App wordt automatisch geopend
• Als de app niet opent, zoek dan de ColorMaster Factory 
 App icoon en selecteer

Initialiseren

• Zodra de app opent, zal de machine automatisch 
 initialiseren. Dit houdt in dat de bussen één volledige 
 omwenteling maken voordat de afgifte van kleur kan 
 plaats vinden.

• De machine kan geïnitialiseerd
 worden voor probleemoplossing
 door naar het beheerdersscherm
 te gaan en Initiliaseer Positie
 te selecteren.

6 NEDERLANDS



Reinigen van de Canisters

• Selecteer in het afgiftescherm, Beheer

• Selecteer Schoonmaken op het beheerscherm

• Schoonmaak venster zal verschijnen met alle 12 canisters 
 in de lijst. Selecteer het vakje ALLEN.  
*Individuele canisters kunnen ook worden geselecteerd 
of ge-deselecteerd

 • Open de voordeur en plaats een lege CHI kom op de 
 weegschaal. Zorg ervoor dat u de deur sluit en vastzet 
 voordat u begint met schoonmaken.

•   Kies Start 

• De machine initialiseert en begint een kleine 
 hoeveelheid van elke canister af te geven.

• Als het reinigen klaar is, zal het apparaat een
 prompt geven.

•  Selecteer Ok om terug te keren naar het Beheer scherm
•  Selecteer Home om terug te keren naar Color Formulator
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Een Enkele Canister Vervangen

• Als een canister een rode balk of geen balk vertoont, is de 
 canister leeg of bijna leeg.
• Selecteer de canister die leeg of bijna leeg is. De balk 
 voor die canister wordt nu gemarkeerd.
• Selecteer Vervangen
• De canister zal naar links draaien.
• Open de linker zijdeur om de lege canister te verwijderen.

• Vervang de canister door een nieuwe. Controleer of de 
 sticker op de bus overeenkomt met het nummer van de 
 gleuf in de machine en of de pijl op de voorkant van 
 de bus overeenkomt met de pijl op de onderkant van 
 de machine. (de canister past maar op 1 manier in
 de houder)

• Sluit de deur en selecteer Ja dat de canister is vervangen.
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• Selecteer Schoonmaken op het scherm Beheer
 (tabblad knippert)

• Het reinigingsvenster zal verschijnen en de vervangen 
 canister zal worden gemarkeerd met Reinigen is 
 Noodzakelijk naast het canisternummer
• Plaats een lege CHI kom op de weegschaal en 
 selecteer Begin met schoonmaken
• De machine zal initialiseren en een kleine hoeveelheid 
 uit de vervangen canister doseren
• Als het reinigen klaar is, zal het apparaat een prompt 
 geven.
• Selecteer Ok om terug te keren naar het Beheer scherm

• Selecteer Home om terug te keren naar het 
Afgiftescherm

Opmerking: Indien meerdere canisters in één keer moeten 
worden vervangen, wacht dan met reinigen tot alle 
canisters geïnstalleerd zijn. Op het schoonmaakvenster zal 
bij alle vervangen canisters een vinkje staan met Reinigen
is Noodzakelijk naast de nummers van de canisters.

WAARSCHUWING: DRAAI DE HOUDER WAARIN DE 
CANISTERS GEPLAATST ZIJN NOOIT MET DE HAND
MACHINE IS INGESCHAKELD
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Een Voor een Schoonmaken

• Om eventuele kleurafzettingen op de spuitmond 
 van de canister te verwijderen, gaat u naar het scherm 

Beheer en selecteert u Een voor een schoonmaken

• Hierdoor wordt elke canister naar voren gedraaid, 
 zodat u met een vochtige doek de sproeiers 
 afzonderlijk voorzichtig kunt afvegen door de deur
 aan de voorkant

Voor geavanceerde administratieve instellingen, 
raadpleeg de LG CHI ColorMaster Factory 
Operational Manual.
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Bediening LG CHI ColorMaster Factory App

Onderstaande processen zijn hetzelfde voor het interne 
apparaat van de machine en externe apparaten.

Deel één - Klantenbeheer

Hoe klanten toe te voegen aan de LG Color Master Factory

De LG CHI ColorMaster app biedt een gemakkelijke manier 
om de kleuradviezen aan klanten te beheren en toegankelijk 
te maken.  

• Vanuit het startscherm van de app kan de kapper de klant 
 registreren door het pictogram Toevoegen te selecteren. 
 *Note – indien de klant niet wenst te registreren, selecteer 
 het pictogram Doorgaan zonder registreren

• Vink bij uw klant de Registratie Overeenkomst aan. Zodra 
 alle servicevoorwaarden zijn doorgenomen, selecteert u 

Volgende. Voer de basisgegevens van de klant in (naam, 
 telefoonnummer, adres...) en selecteer Registreren.

• Nieuw geregistreerde klanten worden nu toegevoegd aan 
 het klantenbestand.

• De klantenlijst kan alfabetisch worden gesorteerd of op 
 meest recent toegevoegd.
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Klanten Zoeken in LG CHI ColorMaster Factory

• Voer vanaf het startscherm van de app de naam of het 
 telefoonnummer van de klant in de zoekbalk in om toegang 
 te krijgen tot het profiel van de klant.
• Selecteer klant om een nieuwe kleurformulering 
 toe te voegen, de servicegeschiedenis te bekijken of 
 profielinformatie te bewerken.

Cliënten bewerken of verwijderen uit de LG CHI
ColorMaster Factory

• Vanaf het startscherm van de app, zoek op klantnaam of  
 nummer in de zoekbalk.
• Selecteer cliënt en ga naar Profiel bewerken
 (naast Geschiedenis).
• Voer winkelwachtwoorde in en selecteer Ok
• Van hieruit kan het profiel van de cliënt worden bijgewerkt
 of verwijderd.
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Deel Twee

Formuleren volgens de vier eenvoudige stappen

De Vier Makkelijke Stappen zijn de basis en de belangrijkste stappen om ervoor te zorgen dat u uw 
doelkleur bereikt. Deze stappen worden toegepast bij elke kleurbehandeling met CHI Ionic Shine 
Shades Liquid Hair Color van ongekleurd haar, re-touch, toning of glaze service. 

Stap 1: Bepaal de natuurlijke haartint niveau van waaruit u begint

Het bepalen van uw uitgangspunt is de basis voor het effectief selecteren van uw kleur. Dit betekent 
het nauwkeurig analyseren en identificeren van het natuurlijke niveau van het haar van de klant. De 
CHI Ionic Shine Shades Liquid Haircolor swatches bieden een eenvoudige manier om het natuurlijke 
niveau van het haar van uw klant te bepalen.

Bepaling van het natuurlijke niveau

• Neem een schoon, droog deel van het haar en houd het zo dat het iets van de hoofdhuid
 af glijdt.
• Kies een van de stroken genummerd 1 tot en met 11 en plaats die zo dat hij overeenkomt met 
 de groeirichting van de sectie.
• Als je een match hebt gevonden, heb je het natuurlijke niveau van de cliënt vastgesteld.
• Controleer altijd op verschillende plaatsen: kruin, nek en haarlijn, om een goed beeld te krijgen 
 van het natuurlijke niveau.
• Bepaal het percentage grijs

Let op:
Als het natuurlijke niveau van de klant tussen twee CHI Ionic Shine Shades Liquid Hair Color natuurlijke 
niveaus valt, kies dan het volgende voor uw formulering:

• Donkerder niveau als oplichten
• Lichter niveau indien in te kleuren
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Stap 2: Bepaal het Niveau dat u Wenst te Bereiken

• Zelfde Niveau
• Lichter of donkerder
• Grijs bedekken of mengen

Het doel van een professionele consultatie is het identificeren en begrijpen van de verwachtingen 
van cliënten van de kleurservice. Bij het bepalen van de niveaus, zijn dit de 4 soorten 
kleurresultaten die kunnen worden bereikt met CHI Ionic Shine Shades Liquid Hair Color.

1. U kunt het natuurlijke haar tot 4 niveaus lichter maken
2. Je kunt het haar donkerder maken
3. U kunt het natuurlijke niveau behouden
4. U kunt de toon veranderen

Stap 3: Bepaal de Gewenste Toon

De volgende stap in de kleurkeuze is het kiezen van de toon die u wilt bereiken.
• Koel
• Neutraal
• Warm

Het uiteindelijke kleurresultaat zal een combinatie zijn van de kleurverven en de natuurlijke 
onderliggende pigmentatie van het haar.

Stel jezelf deze vragen
1. Heeft uw klant liever koele of warme tinten?
2. Zouden beige of gouden tinten sprekender zijn voor de ogen en de huidskleur van de klant?
3. Zijn er onderliggende tinten die je moet neutraliseren?
4. Ben je de tonen die al in het haar zitten aan het versterken? 

14 NEDERLANDS



Stap 4: Bepaal de hoeveelheid Volume generator die nodig is

CHI Color Generators zijn geformuleerd om tot 1 niveau van lift te 
geven voor elke 10 volume van gebruikte ontwikkelaar. Altijd de 
lokken testen voor elke toepassing. 

Zodra u het onderstaande hebt bepaald, is het gemakkelijk om 
de benodigde volumegenerator te bepalen.
1. Het natuurlijke niveau van de cliënt (Stap 1)
2. Het niveau dat u wenst te bereiken (Stap 2)
3. De toon die u wenst te bereiken (Stap 3)

Als u oplicht:
• Bepaal hoeveel niveaus u wilt oplichten: één, twee, drie of vier
• Dit zal aangeven welke ontwikkelaarsterkte moet worden 
 gebruikt 10, 20, 30 of 40 Volume

Als je inkleurt, op hetzelfde niveau blijft of donkerder gaat
• De CHI Color Generator 10 Volume wordt altijd aanbevolen 
 om een maximale kleurafzetting te bereiken  

CHI Color Generator Volume oplichtend effect
• Lichtere kleuren hebben meer oplichtend effect
• Donkere kleuren hebben minder oplichtend en meer
 inkleurend effect
• Daarom zal het oplichtingsvermogen variëren van niveau tot 
 niveau, vooral wanneer gemengd wordt met grotere 
 hoeveelheden CHI Color Generators
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Kleurneutralisatiekaart

Nummer 
Natuurlijk 
Kleur-
niveau

Beschrijving 
van Natuurlijk 
Kleurniveau

Natuurlijke 
Onderliggende 
Pigmentatie

Gebruik Neutraliseren

 11 Extra Licht Blond Plus Bleek Geel Licht Iriserend Blond

 10 Extra Licht Blond Bleek Geel Licht Beige Blond

 9 Licht Blond Geel Licht Beige Blond

 8 Middenblond Giallo Medium Asblond

 7 Donkerblond Lichtoranje Donker Asblond

 6 Lichtbruin Donker Oranje Licht Asbruin

 5 Licht Bruin Rood Oranje Medium Asbruin

 4 Donker Bruin Rood Donker Asbruin

 3 Donkerste Bruin Roodbruin Donker Asbruin

 2 Natuurlijk Zwart Donker Rood Bruin Donker Asbruin

 1 Zwart Donker Rood Bruin Donker Asbruin

Volume 10
Tot 1 Niveau en 
Voor Storting

Volume 20
Tot 2 Niveaus

Volume 30
Tot 3 Niveaus

Volume 40
Tot 4 Niveaus
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Deel Drie - Gebruikersmodi
Simulatiemodus Gebruiken
Deze modus geeft voorgestelde formules op basis van de 
begin- en gewenste haarkleur van uw klant, terwijl u toch 
creatieve wijzigingen kunt aanbrengen.
• Vanuit het startscherm van de app, zoek en selecteer klant 
 uit de klantenlijst
• Selecteer Start Simulatie Modus
• Selecteer formulering optie: Permanente kleur, Glaze, Demi-
 Permanente kleur, of grijsdekking
• Zorg ervoor dat het gezicht van de klant gecentreerd is in 
 de richtlijn en dat het haar het gezicht omlijst, neem een 
 foto van de klant door op de witte cirkel aan de rechterkant 
 te klikken.

Stap 1: Selecteer Haargebied 
 De camera zal het haar herkennen en het zal wit worden.  
 De penseel- en gum tools kunnen worden gebruikt om het 
 haargebied te bewerken indien nodig. De grootte van deze 
 tools kan worden aangepast door de balk naar links of 
 rechts te schuiven. 
•  Selecteer Volgende als de foto klaar is.

Stap 2: Startkleur Kiezen
• Bepaal beginnende haarkleur door te klikken op Kleurkeuze
• CHI ColorMaster Wandkaart wordt weergegeven. Kies het 
 beginniveau van de cliënt en selecteer Ok.  
*Gebruik vingers om in/uit te zoomen op de kaart
• Selecteer vervolgens de gewenste
 haarkleur door te klikken op
 Kleurkeuze onder de pijl
• Kies de gewenste kleur van de
 klant uit de CHI ColorMaster Wall
 kaart en selecteer Ok
• Controleer de keuzes en
 selecteer Volgende
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Stap 3: Definitieve Kleur

• Disclaimer Prompt - Dit zijn alleen voorgestelde formules. 
 Gebruik je professionele oordeel. Selecteer Accepteren om 
 verder te gaan.
• De kleuropties van stap 2 worden weergegeven.
• Om de vergelijking van het beginniveau
 en het gewenste niveau naast elkaar te
 zien, klikt u op Vergelijk in de afbeelding
 sectie. Selecteer Sluiten om terug te 
 keren  naar het formule scherm.

• Selecteer in de rechterbovenhoek of u de formule in 
 grammen of ounces wilt doseren             . Kies de gewenste 
 hoeveelheid van het product dat moet worden verstrekt. De 
 keuzemogelijkheden voor de hoeveelheid omvatten
 Kleur + Ontwikkelaar.  
• Het aanbevolen volume ontwikkelaar wordt vooraf 
 geselecteerd. Dit kan worden gewijzigd
 op basis van het oordeel van de stylist.
• De formulering en de verwerkingstijd
 worden weergegeven.
• Indien bijkomende wijzigingen aan
 toon of diepte nodig zijn, selecteer

Toevoegen Aanpassing. Van hieruit kunnen
 toevoegingen of niveau-aanpassingen worden gedaan.  
   Selecteer Ok wanneer de keuze is bepaald.

• Selecteer het gewenste aanpassingshoeveelheid. Indien 
 nodig kunnen meerdere aanpassingen worden toegevoegd.
• Controleer de  formule en selecteer Volgende
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Stap 4: Kapper Kiezen

• Kies een kapper en selecteer Verzenden om de formule
 te verzenden

Stap 5: Voor Meerdere Formules op één Klant

•  Herhaal de stappen 1-4

Stap 6: Formules Afgeven

• Open de voorklep en plaats een lege CHI kom op de 
 weegschaal. Zorg ervoor dat u de deur sluit voordat u de 
 uitgifte start.
• Wanneer u klaar bent voor afgifte, zoekt en selecteert u de 
 naam van de kapper in het scherm Afgifte op de machine. 
 De formule wordt dan in het rood gemarkeerd.
• Selecteer het gemarkeerde tabblad Afgifte. De machine 
 initialiseert de positie en geeft vervolgens de formule af. 
 Raak de machine niet aan en open geen deuren tijdens 
 het doseren.
• De aanbevolen verwerkingstijden voor de formule worden 
 tijdens de uitgifte op het scherm weergegeven.
• De machine zal melden wanneer de formule klaar is. Sluit 
 het lipje op het scherm en verwijder de kom.
• Uw formule is nu klaar om gemengd en aangebracht
 te worden!
*Als je meerdere formules hebt, zullen ze in de wachtrij 
staan. Vervang de kom door een nieuwe kom en herhaal de 
afgifte van de formule.
• Om terug te keren naar het startscherm van de app, 
 selecteert u + toevoegen Kleur Formulering.
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Handmatige Modus Gebruiken

Deze modus maakt onbeperkte formuleaanpassingen mogelijk 
met de 108 ColorMaster kleuren, wat eindeloze artistieke 
mogelijkheden biedt.
• Vanuit het startscherm van de app, zoek en selecteer klant uit 
 de klantenlijst
• Selecteer Start Handmatige Modus
• Stap 1: Kies kleur
• Selecteer in de rechterbovenhoek of u de voeding in 
 grammen of ounces wilt verstrekken             . De af te geven 
 hoeveelheid kan voor elke sectie worden aangepast zodra
 de keuzes zijn gemaakt.
• Selecteer het tabblad Kleur en
 kies de gewenste kleur uit de CHI
 ColorMaster Wall Chart. Selecteer

Ok. *Gebruik vingers om in te 
 zoomen op de kaart
• Tot 3 kleuren kunnen worden gekozen

• Selecteer het tabblad Ontwikkelaar en kies het gewenste 
 ontwikkelvolume. Selecteer Verzenden.
• Als extra wijzigingen in toon of diepte nodig zijn, klik dan op 
 het tabblad Aanpassingen. Van hieruit kunnen toevoegingen of 
 niveau-aanpassingen worden gemaakt. Selecteer Ok wanneer 
 de keuze is bepaald.
• Indien nodig kunnen meer aanpassingen worden aangebracht.
• De te doseren hoeveelheid kan voor elke sectie worden 
 aangepast zodra de keuzes zijn gemaakt.
• Controleer de keuzes en selecteer Volgende.
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• Stap 2: Kapper Kiezen
• Kies een kapper en selecteer Verzenden om de formule
 te verzenden

• Stap 3: Voor meerdere formules op één klant
• Herhaal stappen 1 en 2

• Stap 4: Formules Afgifte
• Open de voorklep en plaats een lege CHI kom op de 
 weegschaal. Zorg ervoor dat u de deur sluit voordat u de 
 afgifte start.
• Wanneer u klaar bent om uit te geven, zoekt en selecteert 
 u de naam van de kapper in het scherm Afgifte op de 
 machine. De formule wordt dan in het rood gemarkeerd.
• Selecteer het gemarkeerde tabblad Afgifte. De machine 
 initialiseert de positie en geeft vervolgens de formule af. 
 Raak de machine niet aan en open geen deuren tijdens 
 het doseren.
• De aanbevolen verwerkingstijden voor de formule worden 
 tijdens de uitgifte op het scherm getoond.
• De machine zal melden wanneer de formule klaar is. Sluit 
 het lipje op het scherm en verwijder de kom.
• Uw formule is nu klaar om gemengd en aangebracht
 te worden!

*Als u meerdere formules hebt, staan ze in de wachtrij. 
Vervang de kom door een nieuwe kom en herhaal de uitgifte 
van de formule.

• Om terug te keren naar het startscherm van de app, 
 selecteer +Toevoegen Kleur Formulering
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Aanhangsel

Beïnvloedende Factoren

1. Natuurlijke Haarkleur
Het identificeren van uw natuurlijke haarkleur is DE BELANGRIJKSTE factor om de juiste haarkleur te 
krijgen. Identificeer uw natuurlijke haarkleur altijd vanaf de wortels, NIET vanaf de uiteinden, maar 
houd er rekening mee dat de kleur halverwege de haarschacht en de uiteinden ook invloed 
kunnen hebben op het kleurresultaat.

2. Bestaande Kleur
Voorafgaand aan de kleuring, onderzoekt u de haargeschiedenis van de laatste 12 - 18 
maanden. Elke kleur die gebruikt is met een ontwikkelaar/peroxide zal een effect hebben op het 
resultaat van de gewenste kleur.

Bijvoorbeeld: Als je huidige haar Donker gekleurd is en je wilt Lichter gaan, kun je er geen andere 
permanente haarkleur overheen doen, want dat zal niets doen. Om de lichtere kleur te bereiken, 
moet je het Haar Oplichtings Proces volgen. Het lichter maken van het haar zal warme tonen 
blootleggen waarmee rekening zal moeten worden gehouden om de uiteindelijke gewenste kleur 
te bereiken.

Als u een Semi-Permanente kleur op uw haar heeft, kan dit ook invloed hebben op het resultaat 
van uw gewenste permanente haarkleuring. 

3. Percentage Grijs Haar
Bij het kleuren van grijs haar, is het belangrijk om het percentage grijs haar vast te stellen. Grijze 
haren hebben geen pigment, wat betekent dat permanente haarkleuring anders geabsorbeerd 
zal worden in vergelijking met elke andere kleur. Onze Natuurlijke Grijs Haardekking is speciaal 
ontworpen om haar dat voor meer dan 50% grijs is, te dekken.

Als je meer dan 50% grijs haar hebt, adviseren wij het gebruik van de CHI ColorMaster Natuurlijke 
Grijs Haardekingsreeks met 20 volume ontwikkelaar.

Als je minder dan 50% grijs haar hebt, gebruik dan elke gewenste kleur uit onze CHI ColorMaster 
Standaard Series.

Doserings Verhogingen

Muurkaart Kleuren

• Tot 3 kleuren kunnen 
 worden geselecteerd
•  Minimum is 1/2 oz; 
    Maximum is 3 oz

Ontwikkelaars

•  Er kunnen maximaal 2 
 ontwikkelaars worden 
 geselecteerd
•  Minimum is 1/2oz; 
    Maximum is 6 oz
    Aanpassingen
**7 Volume Minimum 
    Dosering is 1 oz.

Er kunnen maximaal 3 
aanpassingen worden 
gemaakt in de volgende 
stappen:

  • 1 shot (1/60 oz)
  • 2 shots (1/30 oz)
  • 3 shots (1/20 oz)
  • 1/8 oz
  • 1/4 oz
  • 1/2 oz
  • 3/4 oz
  • 1 oz
**Oranje toevoegings 
stappen beginnen bij 1/8 oz
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4. Dikte van het Haar
Er zijn 3 hoofdtypes van Haardikte en elk heeft een verschillende weerstand tegen haarkleur.

Fijn Haar heeft de minste dikte, hoewel dat niet betekent dat er niet veel van is (per vierkante centimeter). Het is over het 
algemeen het minst bestand tegen haarkleuring en kan daarom gemakkelijk te veel bewerkt worden. Het kan ook vatbaarder 
zijn voor beschadiging. 

Medium Haar wordt beschouwd als normaal of de meest voorkomende en heeft meestal geen speciale eisen nodig bij het 
kleuren. 

Dik Haar is het dikste en sterkste haar. Er is over het algemeen veel haar en het kan vrij zwaar zijn en moeilijk te controleren door 
het volume. Het kan resistent zijn tegen haarkleuring en kan iets meer inspanning (of stappen) vragen bij het kleuren. Het heeft 
over het algemeen ook meer product nodig om het hele hoofdhaar te bedekken.

5. Haar Poreusheid
Haarporositeit is het vermogen van het haar om vocht te absorberen - hoe meer vocht het haar kan absorberen, hoe poreuzer 
het haar is. De mate van poreusheid bepaalt hoe het haar de haarkleur zal accepteren.

Haar met een lage porositeit wordt over het algemeen gezond genoemd. Het kan vrij glanzend zijn, vooral wanneer het een 
donkerdere kleur heeft. Laag poreus haar heeft haarschubben die zeer dicht bij elkaar liggen. Dit kan het moeilijker maken om 
kleur in het haar te krijgen omdat het zich verzet tegen het kleurproces. Type 1 (steil haar)

Haar met een normale porositeit betekent over het algemeen haar dat weinig onderhoud nodig heeft. De haarschubben zijn 
niet te dicht op elkaar en niet te open. Het zal over het algemeen kleur verwerken met een meer voorspelbaar resultaat. Type 2 
(golvend haar), Type 3 (krullend haar)

Haar met een hoge porositeit wordt veroorzaakt door beschadiging als gevolg van bleken, chemische processen en/of het 
milieu (kan ook genetisch zijn). Bij dit haar staan de haarschubben verder uit elkaar. Haar met een hoge poreusheid zal zeer 
goed en zeer snel kleur absorberen, aangezien de haarschacht zeer open is. Type 3 (krullend haar), Type 4 (kinky haar)

Voer de volgende test uit om de porositeit van het haar te controleren:
Neem een paar plukken van het haar, en laat ze in een kom met water vallen. Laat ze een paar minuten zitten. Als het haar 
drijft, heeft het een lage porositeit. Als het in het midden blijft, heeft het een normale poreusheid. Als het zinkt, heeft het een 
hoge poreusheid.

OPMERKING: Hhaartextuur varieert in porositeit. 
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Vaak Gestelde Vragen

1. Waarom wordt mijn klantenlijst niet geladen?
    Controleer de internetverbinding. Als het internet goed werkt, dan: 
    a. Selecteer het machine-icoon linksboven     . U keert terug naar de uitgifte-pagina en moet opnieuw selecteren
  + Voeg Kleurformule toe
    b. Sluit de app af door twee keer omhoog te vegen en alles wissen te selecteren. Heropen de LG CHI ColorMaster 
  App en selecteer opnieuw + Voeg Kleurformule toe op de afgifte pagina.
2. Hoe weet ik of mijn formule accuraat is?
 Als uw formule afgifte een vooraf bepaald bereik overschrijdt, stopt de machine met doseren zodra dat is gebeurd 
 en verschijnt er een prompt die u opdraagt de afgifte opnieuw te doseren.
 Indien de door u gedoseerde formule onder een vooraf bepaald bereik ligt, zal de dosering doorgaan en zodra 
 deze voltooid is, zal het formuleringsvenster FOUT tonen. Wanneer u het formuleringsvenster sluit, toont het tabblad 
 “Doorgaan met afgifte”, zodat u de resterende benodigde hoeveelheid kunt doseren. 
3. Hoe vind ik mijn formule?
  Zodra u uw formule naar de machine hebt gestuurd, vindt u uw naam in de wachtrij op de uitgiftepagina.
 Selecteer uw naam zodra deze rood gemarkeerd is, daarna wordt uw formule afgegeven.
4. Wat als ik per ongeluk de verkeerde kapper kies?
 Vind de formule door te zoeken op de naam van uw klant in de wachtrij op de uitgifte pagina.
5. Wat als ik het verkeerde canister in de machine doe?
  Vervang door de juiste canister en geef de formule opnieuw af, want dit kan uw formule beïnvloeden.
6. Hoe vind ik een eerder gebruikte formule voor mijn klant?
 Zoek vanuit het beginscherm de naam van de klant in de zoekbalk en selecteer. Scroll door de geschiedenis
 van de klant totdat u de service datum vindt waarop de formule is toegepast. Selecteer de formule en pas aan 
 indien nodig.
7. Hoeveel ounce kan ik per flesje geven?
    De maximumhoeveelheid is 8 ounce, inclusief kleur en ontwikkelaar.
8. Wat als mijn formule niet verzendt?
    Probeer opnieuw te verzenden. Als het verzenden opnieuw mislukt, controleer dan de internet/Wi-Fi verbinding.
9. Hoe laad ik de tablet op?
 Zorg ervoor dat het tablet is aangesloten op de stroombron in het apparaat.
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10. Hoe krijg ik toegang tot LG CHI ColorMaster Factory How-To video’s?
 Vanuit de app, selecteer het vraagteken icoon       in de rechterbovenhoek. Dit brengt u direct naar de LG 
 CHI ColorMaster pagina op de CHI website. Op deze pagina heeft u toegang tot de Operationele Handleiding, 
 gebruikershandleiding en hoe-het-moet-video’s.
11. Hoe sluit ik de LG CHI ColorMaster Factory App af?
 Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog over de balk. Veeg vervolgens omhoog over de app.
12. Hoe regel ik het volume?
 Open de linker zijdeur en druk op de lange knop boven op de tafel.
13. Hoe stuur ik gebruik geschiedenis naar het servicecentrum?
 Ga naar het scherm Instellingen, selecteer Algemeen. Selecteer Geschiedenis opslaan, pas de begin/
 einddatum aan indien nodig, en klik op Opslaan.
14. Wat moet ik doen als het scherm bevroren is?
 Zet aan de achterkant van het apparaat de oranje schakelaar gedurende 5 seconden uit, zet hem dan weer aan 
 en wacht tot de app opnieuw opstart.
15. Wat moet ik doen als het scherm van de machinetablet uit is?
 Tik dubbel op het scherm of open de linkerzijdeur en druk op de aan/uit-knop. 
16. Wat als ik per ongeluk “Ja - vervangen door nieuwe canister” heb geselecteerd bij het controleren van een 
 canister, maar niet heb vervangen?
      Blijf de canister gebruiken, maar de niveau-aanduiding in het Beheer-scherm zal niet nauwkeurig zijn.
17. Wat moet ik doen als het tabblad Schoonmaken blijft knipperen?
 Klik op het tabblad Schoonmaken om te controleren of een vervangen canister is schoongemaakt. Als een 
 canister is aangekruist, ga dan verder met schoonmaken.
 Als het lampje nog steeds knippert na het schoonmaken van een canister, selecteert u Vervang voor die canister. 
 Zodra de canister naar de linker deur is verplaatst, selecteert u “Nee – blijf huidige canister gebruiken”.
18. Ik ben per ongeluk begonnen met de formule van een andere kapper. Is het mogelijk om het terug te krijgen 
 zonder alle stappen te doen?
 Als u een formule bent begonnen die niet van u is, druk dan op de noodstopknop in het formuleringsvenster. Zoek 
 in het beginscherm de klant van de kapper en selecteer de eerste formule in de geschiedenis van die klant. Klik 
 op Volgende, selecteer de kapper en verstuur de formule.
19. Wat moet ik doen als een canister niet stopt met afgeven?
 - Druk op de noodstop en controleer of de weegschaal in de juiste positie is geplaatst.
20. Wat als ik een tussenvolumeontwikkelaar sterkte moet maken?
 - Dit kan worden gedaan via de handmatige modus met de ontwikkelaars met 10, 20, 30 en 40 volume. 
  Bijvoorbeeld, 1 oz 15 volume ontwikkelaar zou ½ oz 10 volume + ½ oz 20 volume zijn.
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Controleer opnieuw of de ingevoerde informatie correct is. Indien 
nodig kunt u deze terugvinden in de app op de machinetablet 
door te gaan naar  Instellingen        Geavanceerd            
Beveiligingsinformatie.

Problemen Oplossen

26

Kleur Formule App

Prompt

Maak alstublieft verbinding met het internet.
De tablet of het mobiele apparaat is niet verbonden met de 
WiFi. Maak verbinding met hetzelfde netwerk als de machine.

De machine kan slechts maximaal 8 oz. / 240g per 
formule. Stel de totale hoeveelheid in op minder dan dit 
gewicht.

De WiFi-verbinding is niet goed. Controleer de 
netwerkverbinding en probeer het opnieuw.

De internetsnelheid is traag of de WiFi-verbinding is niet goed. 
Selecteer “opnieuw proberen” om opnieuw te verzenden. Als 
het bericht opnieuw verschijnt, controleer dan de internet/
WiFi-verbinding.

1) Selecteer het verbindingspictogram van de machine om 
te controleren of de tablet of het mobiele apparaat met de 
machine is verbonden.

2) Controleer of de tablet of het mobiele apparaat is 
verbonden met hetzelfde WiFi-netwerk als de machine.

*Opmerking: Als er te veel apparaten tegelijk met de 
machine zijn verbonden, is het mogelijk dat formules niet 
kunnen worden overgedragen vanwege 

Bedrijfsnaam, winkelnaam of PIN-code is onjuist.

Overschreden max. 8 oz. / Overschreden max. 240 g / U kunt niet 
meer dan 8 oz. doseren / U kunt niet meer dan 240 g doseren.

Er is een onbekende fout opgetreden. Mogelijk een 
netwerkstoring. Wilt u het opnieuw proberen?

Kan de klantenlijst niet laden. Opnieuw proberen?

Foto verzenden mislukt. Opnieuw proberen?

Mislukt om de service op te slaan. Opnieuw proberen?

Het is niet gelukt om de kapperslijst te laden. Wilt u het 
opnieuw proberen?

Mislukt om diensten te laden.

Opslaan mislukt.

Verzenden mislukt.

Oplossing
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ColorMaster Machine

Prompt

De USB-verbinding wordt niet herkend. Controleer de 
stroomvoorziening van de USB-kabel en de machine. 
Opnieuw kalibreren.

Selecteer de “Re-kalibratie” knop om de app te sluiten, zet 
dan de schakelaar achter de machine uit voor 5 seconden 
en weer aan. Wacht tot de app opnieuw opstart.

Verschijnt nadat u hebt gekozen om een formule af te geven, 
maar er staat geen kom op de weegschaal. Plaats een kom op 
de weegschaal en probeer opnieuw afgifte te starten.

Zorg ervoor dat de zijdeur gesloten is en de handgreep 
vergrendeld is.

Deze prompt verschijnt vóór afgifte van een formule indien 
een van de te gebruiken canister leeg is. Gebruik de 
resterende hoeveelheid kleur en begin met de uitgifte of 
vervang de canister voordat u met de uitgifte begint.

Als een canister tijdens een formule afgifte niet goed afgeeft 
en de canister is leeg, vervang deze dan door een nieuwe 
canister. Als de canister niet leeg is, schudt u de canister of 
doet u een beetje in een vuilnisbak en plaatst u de canister 
weer in het apparaat.

1) Verschijnt voor de ingestelde Geplande Automatische Reiniging 
2) Verschijnt als een canister werd vervangen, maar er geen
 reiniging werd uitgevoerd vanuit het Beheer scherm.

Als een canister tijdens een afgifte moet worden vervangen, 
verwijdert u de kom met de formule en plaatst u een lege 
kom op de weegschaal voor het reinigingsproces. Verwijder 
de reinigingskom en plaats de kom terug op de weegschaal 
voordat u verdergaat met afgifte van de formule.

Na het terugplaatsen van een canister, zal een kleine druppel 
product worden afgegeven tijdens het schoonmaken.

Als een formule is afgegeven en de kom nog op de weegschaal 
staat, verschijnt er een melding en een knipperend rood lampje. 
Verwijder de kom uit de machine en selecteer ok.

Dit verschijnt voordat u formule afgeeft wanneer er een kom 
op de weegschaal staat. Verwijder de kom uit de machine 
en plaats een lege kom op de weegschaal, ga dan verder 
met de afgifte van de formule.

Zet de CHI kom op de weegschaal.

Schoonmaken is noodzakelijk.

Voor onderhoud, wordt er een kleine druppel afgegeven.

haal de bowl eruit en click op OK aub.

Leeg de kom alsjeblieft.

Neem de afgegeven kom eruit en zet de lege kom op
de schaal.

Sluit de deur alsjeblieft.

CANISTER BIJNA LEEG 
De hoeveelheid van canister #__ kan laag zijn. Gebruik de 
resterende kleur of vervang de canister.

AFGIFTE IS GEPAUSEERD 
 #__ Vervang de canister OF Schud 
de bus en plaats hem terug OF Doseer 
een kleine hoeveelheid met de hand in de afvalbak en
plaats hem terug.

Oplossing
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LEES A.U.B. DE CHI IONIC COLOR GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOORDAT U CHI IONIC LIQUID HAIR COLOR 
GAAT GEBRUIKEN.

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

WAARSCHUWING: Dit product bevat ingrediënten die bij bepaalde personen huidirritatie kunnen veroorzaken; er dient eerst 
een voorafgaande test volgens de bijgaande aanwijzingen te worden uitgevoerd. Dit product mag niet worden gebruikt 
voor het verven van wimpers of wenkbrauwen; het verven van wimpers of wenkbrauwen kan blindheid veroorzaken. Buiten 
bereik van kinderen bewaren.  
NIET VOOR DETAILHANDEL. NIET GETEST OP DIEREN. GEAVANCEERDE AMERIKAANSE KLEUR. 
Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken. Lees en volg de instructies. Dit product is niet bedoeld 
voor gebruik bij personen onder de 16 jaar. Tijdelijke “zwarte henna” tatoeages kunnen uw risico op allergie verhogen. Kleur 
uw haar niet als: 
- u heeft uitslag in het gezicht of een gevoelige, geïrriteerde en beschadigde hoofdhuid,- u heeft ooit een reactie gehad 
na het kleuren van uw haar,- u heeft in het verleden een reactie gehad op een tijdelijke “zwarte henna” tatoeage. De 
mengverhouding staat op het etiket.

DRAAG GESCHIKTE HANDSCHOENEN - HAAR GOED UITSPOELEN NA TOEPASSING - MENGVERHOUDING 1:1 & 1:1:1

VOORZORGSMAATREGELEN

• Draag te allen tijde beschermende handschoenen bij het openen, mengen, sluiten of hanteren van CHI Ionic
 Permanent Shine Color of CHI Color Generators.
• Als het product of mengsel per ongeluk in de ogen komt, onmiddellijk en herhaaldelijk spoelen met koud water en
 een arts raadplegen.
• Indien de cliënt contactlenzen draagt, dient hij deze te verwijderen alvorens met water af te spoelen.
• Niet gebruiken als het haar tekenen van breuk of beschadiging vertoont.

STANDAARD TESTS

VOORAFGAANDE PROEF

Zelfs als uw klant zijn haar al een tijdje kleurt, kunnen allergieën soms plotseling ontstaan of verergeren. In sommige 
gevallen kan de allergische reactie ernstig zijn. Om veilig te zijn moet een allergietest worden uitgevoerd 48 uur voor elke 
toepassing, omdat sommige mensen allergisch zijn voor haarkleuringsproducten.
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1. Was een klein stukje aan de binnenkant van de onderarm van de cliënt met water en zeep. Dep droog met
 absorberend katoen. 
2. Meng 1 deel van de gewenste kleur (of mengsel van kleuren) met een gelijk deel van de juiste CHI Kleurengenerator.
3. Breng de formule aan op de binnenkant van de onderarm met een wattenstaafje en laat het drogen.
4. Niet wassen, niet afdekken en niet storen gedurende 48 uur.
5. Onderzoek het testgebied regelmatig gedurende 48 uur.
6. Na 48 uur, was het gebied. Als er geen reactie optreedt, ga dan verder met de haarkleuring.
7. BELANGRIJK:
(a) GEBRUIK GEEN haarkleur als bij of rond de test een van de volgende waarschuwingssignalen verschijnt huid of op 
elke plaats waar het product in contact is geweest met de huid, op elk moment tot enkele dagen na het aanbrengen: 
roodheid, branderigheid, jeuk, zwelling, huidschaafwonden, erupties of irritaties. 
(b) ONMIDDELLIJKE REACTIES: Als er reacties optreden (waaronder ademhalingsproblemen, beklemming van de borst, 
hartkloppingen, licht gevoel in het hoofd, jeuk, blozen, bultjes of zwelling) ga dan weg van de plaats waar het product 
in contact is gekomen met de huid, hetzij tijdens of kort na het aanbrengen van de voorlopige patch-test of tijdens het 
gebruik van het product, en spoel vervolgens onmiddellijk af met lauwwarm water. Het gebruik staken en onmiddellijk 
medische hulp inroepen. Waarschuw de cliënt dit of enig ander oplichtingsproduct niet te gebruiken tot na raadpleging 
van een arts. 

ALTIJD EEN STRENGTEST UITVOEREN VOOR ELKE TOEPASSING

Meng de kleurformule overeenkomstig de reeks (1:1) of (1:1:1)
2. Aanbrengen van de wortels tot de uiteinden op een streng die groot genoeg is om de resultaten te kunnen zien.
3. Laat 30-45 minuten intrekken, spoel het haar grondig uit en droog het.
4. Analyseer de resultaten:
• Als de teststreng breuk of andere tekenen van beschadiging vertoont, gebruik de producten dan niet totdat het haar is 
 gereconstrueerd en opnieuw is getest.
• Volg altijd de formuleringstabellen voor voorspelbare resultaten.
• Analyseren van hoofdhuid, haarstructuur en beïnvloedende factoren.
• Gebruik altijd je professionele oordeel.
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Vragen
Bel de Farouk Systems, Inc. Professioneel Technisch Adviseur:

Tel: 281-775-8705
Maandag - Vrijdag: 8:00 AM - 5:00 PM (Centraal Standaard Tijd)

Zaterdag: 8:00 AM - 3:00 PM (Central Standard Time)

CHI.COM

MA9248


