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CHILGM

كلاملا ليلد
 اهب ظافتحالاو ةيانعب تاميلعتلا هذه ةءارق ىجري ، زاهجلا ليغشت لبق

ةجاحلا دنع اهيلإ عوجرلل

FAROUK SYSTEMS, INC.
250 PENNBRIGHT DR. 
HOUSTON, TEXAS 77090
TEL: 281-876-2000
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خصائص

عربى

 المعدات
 وحدة الطاقة / المحرك و وحدة الدوران / وحدات التحكم / 
وحدات تركيب العلبة / السلة / وحدة االستشعار / الصندوق

  قوة:
 100 ~ 240 V 50/60 Hz, 2.5A :الدخل

 24V 8.4A :اإلخراج
  91.5 lbs. / 41.5 Kg :الوزن

    18 X 20 X 21.5 in. :األبعاد
ةبلعلا: 12     

   1.5 m :طول الكابل
درجة حرارة التشغيل: (40° ~ 0) 104° ~ 32

سرعة المحرك قابلة للتعديل تلقائيًا بناًء على حالة العلبة

أجهزة االستشعار
 1.1 lbs. / 500g خلية الحمل: مستشعر الوزن حتى 

مستشعر األشعة تحت الحمراء: كشف الوعاء
مفتاح التبديل: كشف فتح الباب

 مستشعر المحور R / Z: دوران المحرك / كشف الموقع

لوح تحكم
 10.3” IPS Full HD, 16:10 :الشاشة

 5MP كاميرا أمامية بدقة
 Android 9.0 :نظام التشغيل

البرمجيات
Color Formulator: تطبيق محاكاة

  App Store - iOS 10.2 Over     Play Store - Android 7.0 Over
 Dispenser تطبيق :COLOR MASTER

. Android متاح فقط
.Dispenser  ال يدعم التشغيل من بدون نظام :

  
بيان االمتثال للجنة االتصاالت الفيدرالية FCC (للمنتجات الخاضعة للجزء 15 الجزء الفرعي ب)

.FCC              15 يتوافق هذا الجهاز مع الجزء
 تخضع العملية للشرطين التاليين:

(  ) ال يتسبب هذا الجهاز في حدوث تدخل ضار ، و
 (  )يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تدخل يتم تلقيه ، بما في ذلك

.التدخل الذي قد يسبب عملية غير مرغوب بها

1

2 10 (                                 )

 من قواعد

، بيروكسيدعلبة ألوان

2
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خصائص

عربى

تعليمات أمنية و وقائية هامة
يجب اتباع احتياطات السالمة األساسية دائًما عند استخدام األجهزة الكهربائية ، بما في ذلك ما يلي:

 احتفظ بها بعيًدا عن الماء: كما هو الحال مع معظم األجهزة الكهربائية ، يتم تشغيل األجزاء الكهربائية عند
إيقاف تشغيل المفتاح

لتقليل مخاطر اإلصابة أو الوفاة بصدمة كهربائية:

  GFCI في حالة استخدام جهاز كهربائي بالقرب من المياه ، قم بتثبيت
  في جميع المنافذ الكهربائية التي

.سيتم توصيل األجهزة الكهربائية بها

   ال تضع أو تسقط في الماء أو سوائل أخرى 

       .  تجنب استخدام الجهاز في أو بالقرب من المياه 

تحذير: لتخفيض اإلصابة بالصدمات الكهربائية ,الحرائق أو اإلصابات

.  استخدم هذا الجهاز فقط لالستخدام المقصود او
الموصوف في هذا الدليل.

.  ال تشغل هذا الجهاز مطلقًا إذا كان به سلك
أو توصيل تالف.

  ال تسمح مطلقًا بسحب سلك إمداد الطاقة ، في حال كان السلك
ملتو, تالف  وغير صالح، على وجه الخصوص

”عند توصيالت القابس. ان ذلك  قد يسبب ضررا
بالسلك ، بما في ذلك النقطة المرنة العالية أو نقطة

دخول الجهاز ، مما يسبب في تمزقه و يجعله غير صالح لالستخدام.
تعامل مع السلك بحذر للحفاظ عليه من التلف.

  ابِق السلك بعيًدا عن األسطح الساخنة. ال تغلف
السلك المحيط بالجهاز.

  ال تستخدم المنتجات في الهواء الطلق , في مكان بخاخ األيروسول 
أو عند وجود األكسجين.

  ال تستخدم سلك تمديد مع هذا الجهاز 

.VOLTAGE ال تعمل مع محول  

.1

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.2

.3
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   إذا كان الجهاز ال يعمل بشكل صحيح ، اتصل بعميل
الخدمة للفحص من قبل فني مع امكانية

التبديل بموجب الضمان.

   ال تترك الجهاز في األماكن الرطبة.

     حافظي على أي فتحات خالية من الخيوط والشعر وما شابه ذلك.

     توقف عن االستخدام فوًرا واعتمد فصل الجهاز
اذا أصبح ساخنًا جًدا أو عاجزا” عن العمل بأي شكل من األشكال.

.8

.9

.10

.11

عربى
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وصف

قوة الكمبيوتر اللوحي وكابل اإلشارة
لوحة التطبيق

سلة
باب سلة

مقياس الوعاء
القدم

كابل طاقة االلة
مفتاح الطاقة الرئيسي
مقبض تصاعد العلبة

حامل العلبة
باب جانبي

صينية التقطير
صينية الوسط

.1 

.2  

.3 

.4 

.5 
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تركيب الموزعتركيب الموزع

إذا لم يبدأ التشغيل تلقائيًا ، فتأكد من توصيل كابل طاقة الجهاز اللوحي

 UNBOXING مصنع األلوان
قم بإزالة رغوة التغليف باكملها وأغلفة الشحن من مصنع األلوان    

قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة الرئيسي في الجزء الخلفي من الجهاز

تثبيت الجهاز اللوحي
أخرج الجهاز اللوحي من العلبة.

 افتح الباب األيمن ، ثم ضع الجهاز اللوحي في منطقة النافذة األمامية.
 ركب الجهاز اللوحي برفق باستخدام مسمار التثبيت.

قم بتوصيل كابل الشحن بالجهاز اللوحي.
أغلق الباب األيمن.

افتح الباب الجانبي األيسر ، ثم اضغط على زر الطاقة أعلى الجهاز اللوحي لتشغيله.

WI-FI قم بإعداد 
.Wi-Fi تأكد من تشغيل جهاز التوجيه لتأمين اتصال  

.Wi-Fi اسحب ألسفل مرتين على الشاشة العلوية للوصول إلى زر 
.Wi-Fi حدد و ثبت زر 

حدد شبكة Wi-Fi لالتصال بالموزع

قم بإعداد الموزع 
قم بتشغيل المفتاح الرئيسي في الخلف      

سيبدأ تطبيق COLOR MASTER تلقائيًا.
مالحظة: 

1. 3.
2.

(1

(2

(3

(4
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(انظر الصورة 4)

التثبيت األولي للعلب 
 في تطبيق COLOR MASTER ، انتقل إلى عالمة التبويب ” اإلدارة“     

حدد ” استبدال ” لتثبيت العلبة * ستنتقل العلبة المحددة إلى باب الجانب األيسر 
افتح الباب األيسر واسحب مقبض تركيب العلبة للخارج ثم ارفع

طابق الفوهة بالفتحة الموجودة في حامل العلبة وأدخل العلبة
اسحب مقبض تركيب العلبة إلى األسفل وادفعه

أغلق الباب وحدد نعم أنه تم استبدال العلبة
كرر الخطوات من 2 إلى 6 لكل علبة

حدد CALIBRATION بمجرد تثبيت جميع العلب * ستومض عالمة تبويب المعايرة
في نافذة المعايرة ، يجب فحص جميع العلب تلقائيًا. إذا لم يكن كذلك ، فحدد خانة االختيار الكل. 

حدد ” موافق ” بمجرد اكتمال التنظيف
إشعار: 

تحذير : 
أغلق الباب بعد كل استبدال / وضع جديد

ال تهز الجهاز وإال فقد يتلف الموزع أثناء المعايرة

تركيب الموزع
3. 4.

(5

.1

.3

.7

.5

.9

.2

.4

.8

.6

.10
START لبدء التنظيف 

ال تستخدم وعاًءا شفافًا للتنظيف. إذا لم يكن الوعاء على الميزان ، فستظهرعالمة مطالبة.

ألسباب تتعلق بالسالمة ، لن تتم االستدارة في حال كان الباب مفتوحا.

عربى
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تهيئة الجهاز
في تطبيق COLOR MASTER ، انتقل إلى عالمة التبويب ” اإلدارة“      
  INITIALIZE POSITION حدد عالمة التبويب 

 
إشعار:

ال تفتح الباب أثناء التواجد في وضع التهيئة

إعدادات
عام 
حدد اإلعدادات  
حدد عام 

1.

1. 4.

5.

6. 7.

8.

2.

3.

ال تضع وعاًء على لوحة الميزان. إذا كان الوعاء على الميزان ، فستظهر مطالبة.

(6
.1

.1
أ)
ب)

.2

عربى
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اللغة:

الوحدة: حدد جراًما أو أوقية
 التنظيف: حدد عدد الجرامات التي يجب االستغناء عنها من كل علبة للتنظيف. يمكن تحديد المبلغ القياسي

الموصى به لكل منها مسبقًا.
SERVER اتصال البيانات بالخادم SERVER API:

:AUTO CLEANING TIMING حدد التردد التلقائي المجدول 
تنبيه خاص بالتنظيف

توصيات :
لصالون أصغر ، حدد مواعيد التنظيف بشكل متكرر لتجنب أي تراكم في العبوات. كل يوم 3-1 

بالنسبة لصالون أكبر ، يمكنك تحديد مواعيد تنظيفك بشكل أقل. مرة أو مرتين في األسبوع.
ساعة الفتح: قم بإعداد ساعات عملك االفتتاحية وسيظهر تنبيه التنظيف التلقائي المجدول في

هذا الوقت
:مزامنة بيانات السجل بين األجهزة

حفظ السجالت: تحميل سجالت تاريخ التوزيع يدويًا
حفظ النسخ االحتياطي: نسخ احتياطي لمحفوظات التوزيع واإلعدادات يدويًا.

:LOAD BACKUP قم بتحميل محفوظات االستغناء واإلعدادات.

1.

    اسم الجهاز
يمكن تعديل اسم الجهاز للتعرف على الموزعات ، إذا كان هناك عدة آالت في نفس المنطقة.   

للوصول إلى شريط القائمة ، اسحب ألسفل مرتين على الشاشة العلوية.
 .Bluetooth اضغط مع االستمرار بالضغط على رمز

 .Bluetooth ضمن تفضيالت االتصال ، حدد
اضغط على اسم الجهاز وأعد تسميته حسب تفضيالتك.

اسحب ألعلى على الشريط السفلي وحدد التطبيق للتحقق من تحديث اسم الجهاز.

         تأكيد و تحقق من اللغة. يتغير الدليل الصوتي أيًضا بناًء على الصوت / اللغة المختارة. لتغيير لغة
إضافة اللون شاشة التركيبة ، انظر خيارات اإلدارة ضمن اإلعدادات المتقدمة. 

.2

أ.
-

ب.

ج.

د.

ه.

عربى
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  خيارات اإلدارة
حدد رمز المدير

 من هذه الشاشة ، يمكنك
إدارة األنماط

 أوال“ اضغط على
، ثانيا. اضغط على الصورة لتحديد الخيارات التالية: التقاط صورة

    .حدد الصورة وإلغاء 
ثالثا. امأل الحقل المطلوب.

رابعا. اضغط على
   مالحظة: تتوفر خيارات تغيير أو حذف معلومات المصمم.    

إعادة تعيين
اللغة - تغيير اللغة : 

أدخل كلمة مرور المتجر 
     

 متقدم
تحذير : قد يتداخل تغيير اإلعدادات المسبقة مع تشغيل

التوزيع. يجب الوصول إلى هذا فقط من قبل الشركة
المسؤولة أو مدير الصالون

أدخل كلمة المرور للوصول:

 إشعار: إذا نسيت كلمة المرور ، فاتصل بمركز خدمة العمالء. سيتم طرح أسئلة األمان لتأكيد األفراد المعينين
للجهاز

 إعادة تعيين كلمة مرور المسؤول
توزيع الرسالة

برنامج االعدادات
معايرة المقياس
معلومات األمان

وضع اآللة

a.b. c.

d. e.

.7

(7

أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.

عربى
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  خيارات اإلدارة
حدد رمز المدير

 من هذه الشاشة ، يمكنك
إدارة األنماط

 أوال“ اضغط على
، ثانيا. اضغط على الصورة لتحديد الخيارات التالية: التقاط صورة

    .حدد الصورة وإلغاء 
ثالثا. امأل الحقل المطلوب.

رابعا. اضغط على
   مالحظة: تتوفر خيارات تغيير أو حذف معلومات المصمم.    

إعادة تعيين
اللغة - تغيير اللغة : 

أدخل كلمة مرور المتجر 
     

1.2. 3.

ADD STYLIST 

ADD COLOR FORMULATION + 
URL

UPDATE

لتعديل قائمة المصممين إذا لزم األمر

ب)
ج)

أ)

(2
.1
.2

.3

للتسجيل.

عربى
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GOOGLE إنشاء حساب    
 - يجب أن يكون لديك حساب GOOGLE لتلقي تحديث البرنامج في المستقبل.

التنزيل والتثبيت
Play Store انتقل إلى

. Color Master Factory & Color Master FORMULATOR قم بتنزيل تطبيق
(في البداية ، سيتم تثبيت التطبيقات)

ً  الحصول على رقم المحل ورقم الشركة والرقم السري pin number مسبقا
.pin numbers لتسجيل مستخدم ، قم بتعبئة أرقام الهاتف والمتجر والشركة واالرقام السرية

حدد رمز الجهاز لعرض قائمة األجهزة ، ثم حدد
اآللة المفضلة.

تنزيل و
تثبيت التطبيق

a2.a1.

c.

(1
.1
.2

.3

.4

.5

عربى
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وصف الرموز
موزع رموز االلة

 الصفحة الرئيسية HOME: اذهب إلى قائمة العمالء   
مديرMANAGER : حدد إلدارة المصممين ، وإعادة تعيين URL ، وتغيير اللغة   

موزع DISPENSER : حدد للعودة إلى قائمة الموزع. في قائمة الموزعين ،
 إذا كان هناك رقم على الرمز ، فهذا يعني أن هناك إدخال موزع.

إضافة ADD: حدد إلضافة عميل جديد  
األحدث / الترتيب األبجدي LATEST/ALPHABETICAL: حدد هذا للحصول على ترتيب العمالء 

حسب تفضيلك من األحدث أوبحسب الترتيب األبجدي.
قائمة العمالء

نسخة من البرنامج
1 2 3

4

7

6

5

 .Wi-Fi مالحظة: ال يمكنك استخدام التطبيق أثناء قطع اتصال 
إذا لم تتمكن من الوصول إلى أي معلومات خاصة بالعميل ، فيرجى اتباع الخطوات أدناه:

الخطوة األولى. اضغط على رمز االتصال للتحقق من االتصال بين الموزع والجهاز الخاص.  
الخطوة 2.     

إذا لم يكن هناك اتصال ، يرجى إعادة المحاولة.
الخطوة 3.  

           

(1
.1
.2
.3

.4

.6

.5

.7

.Wi-Fi أغلق التطبيق وتحقق من اتصال

اضغط على رمز االتصال لتأكيده.

عربى
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دليل المستخدم اليومي
جهاز التحكم عن بعد / رموز الهاتف 

الصفحة الرئيسيةHOME : اذهب إلى قائمة العمالء
التوصيل CONNECTION: قم بالتوصيل بين الموزع والكمبيوتر اللوحي.

مالحظة: 
إشعار:

إعادة تسمية للتمييز.

مديرMANAGER : وتغيير اللغة ، URL حدد إلدارة المصممون ، وإعادة تعيين
 إضافة ADD : حدد إلضافة عميل جديد. 

   األحدث / األبجدية LATEST / ALPHABETICAL: اضغط للحصول على ترتيب العمالء الخاص بك
بحسب الترتيب األحدث أو األبجدي.

1 2 3

45

 يجب أن يكون اتصال Wi-Fi ثابتا“ لالتصال فيما بينهم ، وإال فلن يتمكن من تقديم الصيغة. 
 بالنسبة التصال أجهزة متعددة على نفس اتصال Wi-Fi ، يمكنك  

(1
.1
.2

.3

.4

.5

عربى
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دليل المستخدم اليومي
عند الوصول

COLOR MASTER امسح جميع التطبيقات وأعد تشغيل تطبيق 
سيتم تهيئة الجهاز تلقائيًا

تحذير : 
ستظهر مطالبة ألي عمليات تنظيف تلقائية مجدولة

ضع وعاء CHI الموصى به على الميزان.   
حتى االنتهاء.

قد يستغرق التنظيف التلقائي من 2 إلى 5 دقائق حتى يكتمل
في حالة وجود أي مشكلة ، اتصل بمركز خدمة العمالء.

تحذير :

اعمال صيانة
تنظيف العلب

تنظيف جميع العلب يدويًا
 MANAGEMENT” انتقل إلى عالمة التبويب ” اإلدارة  

 CLEANING حدد
ستظهر نافذة التنظيف مع جميع العلب الـ 12      

خانة االختيار.* 
قبل بدء التنظيف ، ضع وعاًء على الميزان وانتظر

حتى االنتهاء.

امسح واحًدا تلو اآلخر
نوصي بتنظيف الفوهة بهذه الميزة.

 من عالمة التبويب ” اإلدارة ”MANAGEMENT، حدد ” مسح واحد تلو اآلخر 
استخدم منشفة أو منديل مبلل لمسح فوهة كل فرد

 اختر ” التالي ”NEXT لتدوير العلب 

ال تضع أي شيء على الميزان وال تفتح األبواب الجانبية أو األمامية أثناء التهيئة

ALL المدرجة. حدد الكل 
 يمكن أيًضا اختيار العلب الفردية أو إلغاء تحديدها

WIPE ONE BY ONE”

ال تفتح األبواب الجانبية أو األمامية أثناء التنظيف / التوزيع

OKوانتظر

-
-

-

-

-

-
-
-

(1

(2

-

-

-
-

-

عربى
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اطفئ الجهاز ليالً

تنظيف األجزاء القابلة لإلزالة
 مالحظة:   

 DRIP TRAY تنظيف صينية التنقيط 
افتح الباب الجانبي األيسر

أخرج  درج الصينية
امسح أي منتج بمنشفة / منديل مبلل أو اشطفه بالماء برفق.

أعد درج الصينية إلى الموضع الصحيح عن طريق إدخاله في التجويف.

 CENTER TRAY تنظيف الصينية المركزية
أثناء فتح باب الجانب األيسر ، قم بالوصول إلى درج الصينية األوسط من خالل

باب السلة األمامي
ادفع برفق على طول االطراف لرفع الصينية

ازل من خالل الباب األيسر
امسح أي منتج بمنشفة / منديل مبلل أو اشطفه بالماء برفق.

أعد درج الصينية إلى الموضع الصحيح

سلة التنظيف
من المهم جدًا إخراج لوحة الميزان قبل تنظيف السلة

اسحب السلة برفق للخارج
امسح أي منتج بمنشفة / منديل مبلل أو اشطفه بالماء برفق

ادفع السلة إلى مكانها مرة أخرى
ضع لوحة الميزان للخلف مع التأكد من تثبيت دبوس الميزان بشكل صحيح على 

مقبض المقياس  

1 2

33 4

CHI COLOR MASTER -1-281-775-8705

يوصى بتنظيف هذه األجزاء مرة واحدة على األقل في األسبوع. ال تستخدم مواد كاشطة أو كيماويات قاسية.

(انظر الصورة 4)

الدعم الفني من

عربى


