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Wprowadzenie do LG CHI ColorMaster Factory

Co sprawia, że LG CHI ColorMaster Factory jest wyjątkowy?

- Innowacyjna technologia
- Koloryzacja włosów bez amoniaku
- Nieograniczone możliwości kolorystyczne, mały zapas!
- Twórz własne, kreatywne receptury kolorystyczne
- Ponad 30 000 sugerowanych receptur kolorów

Innowacyjna technologia

LG CHI ColorMaster Factory pozwala nowym profesjonalistom w 
dziedzinie koloru pewnie budować swoje umiejętności artystyczne, 
podczas gdy profesjonaliści w dziedzinie koloru na każdym 
poziomie mogą tworzyć nieskrępowane formuły kolorystyczne z 
pełną linią kolorystyczną CHI Color.

LG CHI ColorMaster Factory oferuje możliwość korzystania z 
zaprogramowanych formuł. Te zaprogramowane formuły zostały 
przetestowane, ale nadal pozwalają na korekty, więc możesz być 
pewien swoich wyników.

Cechy i korzyści

• Samoobsługa
• Tablet z ekranem dotykowym
• Wykorzystuje czujnik do wykrywania misek CHI Colour
• Wbudowana waga umożliwia dokładne zważenie koloru i      
  wywoływacza
• Wysyła receptury do urządzenia zdalnie za pomocą aplikacji LG CHI   
   ColorMaster Factory App
• Łatwe, niewymagające konserwacji czyszczenie
• Dwie opcje trybu pracy: Tryb ręczny i tryb symulacji
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Farba do włosów bez amoniaku

Barwnik w postaci kremowego żelu. Ten kolor zawiera MEA zamiast 
amoniaku. Łatwo wnika we włosy, gdzie łatwo przylega i zapewnia pełne 
pokrycie.
*Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi CHI Colour.

Nieograniczone możliwości kolorystyczne, 
mały zapas.

Do wykonania wszystkich 108 kolorów używa się tylko 10 
kanistrów, plus nieograniczone kombinacje, co pomaga utrzymać 
niskie zapasy.

- Kanister 1: 1N
- Kanister 2: 3N
- Kanister 3: 5N
- Kanister 4: Bezbarwny dodatek
- Kanister 5: Czerwony dodatek
- Kanister 6: Dodatek złota
- Kanister 7: Dodatek fioletowy
- Kanister 8: Dodatek do popiołu
- Kanister 9: Dodatek beżowy
- Kanister 10: Niebieski dodatek
- 2 Generatory kolorów CHI do wykonania 7, 10, 20, 30 i 40 tomów 
- Kanister 11: 40 Pojemność
- Kanister 12: 0 Pojemność

• Stosowane są spraye w aerozolu, które uniemożliwiają dopływ  
   tlenu, co zapobiega utlenianiu się koloru i zmniejsza ilość     
   odpadów.
 
• Oszczędność miejsca 

5POLSKIE



Podstawowe funkcje

Włączenie tabletu i urządzenia

•  Upewnij się, że urządzenie LG CHI ColorMaster Factory
    jest podłączone do źródła zasilania. (Zaleca się podłączenie
   do tłumika przepięć, ponieważ wyzwala to bezpieczne
   przekierowanie w przypadku wystąpienia przepięcia,
   na przykład w wyniku uderzenia pioruna lub operacji   
   przełączania).
•  Od przodu urządzenia obrócić lewą gałkę drzwi, aby 
   odblokować drzwi.
•  Włóż rękę i włącz tablet, naciskając i przytrzymując górny
    przycisk zasilania
•  Po włączeniu tabletu, ustaw pomarańczowy przełącznik z tyłu 
    urządzenia w pozycji “On”.  (   )
•  Aplikacja LG CHI ColorMaster Factory App otwiera się automatycznie
•  Jeśli aplikacja nie otworzy się, znajdź ikonę ColorMaster
   Factory App i wybierz

Inicjalizacja

• Po otwarciu aplikacji urządzenie zostanie automatycznie 
   zainicjalizowane. Oznacza to, że kanistry wykonują jeden pełny 
   obrót, zanim może nastąpić dozowanie koloru.

• Maszyna może zostać zainicjowana 
    w celu rozwiązania problemów, 
    przechodząc do ekranu 
    administratora i wybierając 
    “Initialise position”.
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Czyszczenie kanistrów

•  Na ekranie sprawy wybierz opcję Zarządzaj
•  Wybierz opcję Czyść na ekranie administratora.
•  Pojawi się okno czyszczenia z wyszczególnionymi wszystkimi  
     12 kanistrami.
 
*Poszczególne kanistry mogą być również wybierane lub 
odrzucane.

•  Otwórz drzwi wejściowe i umieść pustą miskę CHI na wadze. 
    Przed rozpoczęciem czyszczenia należy upewnić się, że drzwi 
    zostały zamknięte i zablokowane.

• Wybierz Start

• Urządzenie inicjalizuje się i zaczyna wydawać niewielką ilość 
    każdego kanistra.

•  Po zakończeniu czyszczenia urządzenie da znak.

•  Wybierz Ok, aby powrócić do ekranu Administracja
•  Wybierz Home, aby powrócić do Colour Formulator
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Wymiana pojedynczego kanistra

•  Jeśli na ekranie Zarządzaj kanistrem widoczny jest czerwony
     pasek lub brak paska, kanister jest pusty lub prawie pusty.
•  Wybrać kanister, który jest pusty lub prawie pusty. Pasek dla
     tego kanistra jest teraz podświetlony.
•  Wybierz wymianę

•  Kanister obróci się w lewo. 
•  Otworzyć lewe drzwi boczne, aby wyjąć pusty kanister.
•  Wymień kanister na nowy. Sprawdź, czy naklejka na kanistrze 
pasuje do numeru gniazda w urządzeniu oraz czy strzałka 
z przodu kanistra pasuje do strzałki na spodzie urządzenia. 
(kanister pasuje do uchwytu tylko w 1 sposób)

•  Zamknąć drzwi i wybrać opcję Tak, aby potwierdzić wymianę 
pochłaniacza.
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•  Wybierz czyszczenie na ekranie Zarządzanie (karta miga)

•  Pojawi się okno czyszczenia, a na wymienionym kanistrze
      obok numeru kanistra pojawi się napis “konieczne jest
      czyszczenie”.
•  Umieść pustą miskę CHI na wadze i wybierz
      Rozpocząć czyszczenie

•  Urządzenie zostanie zainicjowane i wyda niewielką ilość z
      wymienionego kanistra.
•  Po zakończeniu czyszczenia urządzenie da znak.
•  Wybierz Ok, aby powrócić do ekranu administracyjnego
•  Wybierz Home, aby powrócić do ekranu spraw

Uwaga: Jeśli konieczna jest wymiana kilku kanistrów 
jednocześnie, należy poczekać z czyszczeniem, aż wszystkie 
kanistry zostaną zainstalowane. W oknie czyszczenia na 
wszystkich wymienianych kanistrach obok numerów 
kanistrów pojawi się sygnał z napisem “ konieczne jest 
czyszczenie”.

OSTRZEŻENIE: NIGDY NIE OBRACAĆ RĘCZNIE UCHWYTÓW, 
W KTÓRYCH UMIESZCZONE SĄ KANISTRY, GDY MASZYNA 
JEST WŁĄCZONA
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Czyszczenie po kolei

•  Aby usunąć kolorowe osady na dyszy kanistra, przejdź do 
ekranu Zarządzanie i wybierz Czyszczenie po kolei

•  Obraca to każdy kanister do przodu, dzięki czemu można 
wilgotną szmatką delikatnie przetrzeć dysze pojedynczo 
przez przednie drzwiczki.
     

Zaawansowane ustawienia administracyjne; patrz 
Instrukcja obsługi fabryki LG CHI ColorMaster.
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Obsługa LG CHI ColorMaster Factory App   

Poniższe procesy są takie same dla urządzeń wewnętrznych i 
zewnętrznych.

Część 1 - Zarządzanie klientami

Jak dodać klientów do LG Color Master Factory

Aplikacja LG CHI ColorMaster zapewnia łatwy sposób 
dodawania, zarządzania i dostępu do usług kolorystycznych 
klientów.

•  Z ekranu głównego aplikacji stylista może zarejestrować 
     klienta, wybierając ikonę Dodaj.
*Uwaga - jeśli klient nie chce być zarejestrowany wybierz ikonę 
Kontynuuj bez rejestracji. 

 
•  Dla swojego klienta zaznacz Umowę rejestracyjną po 
     zapoznaniu się ze wszystkimi warunkami usługi. Wybierz 
     Next. Wprowadź podstawowe dane klienta (nazwisko, numer 
     telefonu, adres...) i wybierz opcję Zarejestruj.

•  Nowo zarejestrowani klienci są teraz dodawani do bazy
     danych klientów.

•  Lista klientów może być posortowana alfabetycznie lub 
      według najnowszego.
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Klienci szukają w LG CHI ColorMaster Factory

•  Na ekranie głównym aplikacji wpisz nazwisko lub numer
     telefonu klienta w pasku wyszukiwania, aby uzyskać dostęp 
     do jego profilu.
•  Wybierz klienta, aby dodać nowy wzór koloru, przejrzeć historię
     usług lub edytować informacje o profilu.

Edycja lub usuwanie klientów z LG CHI ColorMaster Factory

•  Na ekranie głównym aplikacji; wyszukaj w pasku wyszukiwania
      według nazwy lub numeru klienta.
•  Wybierz klienta i przejdź do Edycja profilu (obok Historia).
•  Wprowadź hasło do sklepu i wybierz Ok
•  Z tego miejsca można zaktualizować lub usunąć profil klienta.
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Część 2

Tworzenie formuł w czterech prostych krokach (Four Easy Steps)

Cztery proste kroki to podstawowe i najważniejsze czynności, które zapewnią Ci uzyskanie pożądanego 
koloru. Kroki te stosuje się przy każdym zabiegu kolorystycznym zarówno przy koloryzacji wstępnej, zabiegu 
odrostowym, jak i przy technice tonowania lub Glazurowania.

Krok 1: Określenie wysokości koloru naturalnego

Określenie naturalnego koloru jest punktem wyjścia i decyduje o ostatecznym wyborze koloru. Oznacza to 
dokonanie dokładnej analizy naturalnego koloru klienta. Dzięki wyjmowanym swatchom z księgi kolorów 
można łatwo określić poziom koloru.

Jak określić naturalną wysokość koloru?

• Weź czyste, suche pasmo włosów i trzymaj je lekko oddalone od głowy.
• Wybierz jeden z ponumerowanych swatchy od 1 do 11 i umieść go między włosami zgodnie z kierunkiem 
    wzrostu.
• Po znalezieniu odpowiednika ustaliłeś naturalną wysokość koloru.
• Zawsze sprawdzaj w kilku miejscach: korona, szyja i kontur, aby dobrze poznać naturalną wysokość koloru.
• Określ procentową zawartość szarości.

Uwaga:
Jeśli naturalna wysokość koloru klienta mieści się pomiędzy dwoma wysokościami kolorów dokonaj następującego 
wyboru:

• Ciemniejsza wysokość koloru przy rozjaśnianiu
• Jaśniejsza wysokość koloru podczas kolorowania

13POLSKIE



Krok 2: Określenie pożądanej wysokości koloru

• Wysokość w tym samym kolorze
• Jaśniejszy lub ciemniejszy
• solidne lub przezroczyste pokrycie w kolorze szarym.

Celem profesjonalnej konsultacji jest właściwe rozpoznanie i zrozumienie potrzeb kolorystycznych klienta. 
Po określeniu wysokości kolorów, oto cztery rezultaty kolorystyczne, jakie można uzyskać.

1. Naturalny ton można podnieść maksymalnie do czterech odcieni.
2. Włosy mogą być farbowane na ciemniejszy kolor
3. Włosy mogą być farbowane na tym samym poziomie kolorystycznym
4. Możliwość zmiany charakteru koloru

Krok 3: Określenie pożądanego charakteru koloru

Kolejnym krokiem w doborze koloru jest charakterystyka koloru
•  Chłodny
•  Neutralny
•  Ciepły

Ostateczny rezultat kolorystyczny jest połączeniem wybranych pigmentów kolorystycznych i naturalnej 
pigmentacji włosów.

Zadaj sobie następujące pytania
1. Czy Twój klient woli chłodne czy ciepłe tony?
2. Czy beżowe lub złote odcienie bardziej pasują do oczu i karnacji klientki?
3. Czy istnieją jakieś pigmenty bazowe, które należy zneutralizować?
4. Czy należy wzmocnić istniejący charakter kolorystyczny?
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Krok 4: Określ wysokość generatora koloru CHI (objętość): 

Generatory koloru CHI są sformułowane tak, aby rozjaśnić do 1 
odcienia na 10 objętości. 
Zawsze przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać *test alergiczny.
* Przygotuj niewielką ilość pożądanego koloru + procent objętości 
do wykorzystania i nałóż na wewnętrzną stronę ramienia. Niech to 
wyschnie i siedzi przez co najmniej 24 godziny. Następnie spłucz go 
i sprawdź czy nie ma reakcji na skórze.

Po ustaleniu poniżej, łatwo jest określić wysokość Generatora 
Kolorów CHI.
1. Naturalna wysokość koloru (krok 1)
2. Żądana wysokość koloru (krok 2)
3. Żądany charakter koloru (Krok 3)

O oszustwach:
• Zdecyduj, ile poziomów chcesz podświetlić: jeden, dwa, trzy lub 
    cztery
• To wskazuje, jaką siłę CHI Colour Generator powinien zastosować; 
    10, 20, 30 lub 40 Volume.

Przy kolorowaniu na tym samym poziomie lub ciemniejszym.
• Zawsze zaleca się stosowanie CHI Colour Generator 10 Volume, aby 
    osiągnąć maksymalne osadzenie koloru.
    
CHI Color Generator Volume dla jaśniejszych kolorów
• Jaśniejsze kolory łatwiej się rozświetlają
• Ciemne kolory słabiej świecą i emitują kolor
• Dlatego zdolność rozjaśniania zmienia się w zależności od 
    wysokości koloru. Szczególnie przy mieszaniu z większymi 
    ilościami Generatorów Koloru CHI

Color Neutralization Chart

Natural 
Color Level 
Number

Description of Natural 
Color Level

Natural Underlying 
Pigmentation

To Neutralize Use

 11 Extra Light Blonde Plus Pale Yellow    Light Iridescent Blonde

 10 Extra Light Blonde Pale Yellow Light Beige Blonde

 9 Light Blonde Yellow Light Beige Blonde

 8 Medium Blonde Gold Medium Ash Blonde

 7 Dark Blonde Light Orange Dark Ash Blonde

 6 Light Brown Dark Orange Light Ash Brown

 5 Medium Brown Red Orange Medium Ash Brown

 4 Dark Brown Red Dark Ash Brown

 3 Darkest Brown Red Brown Dark Ash Brown

 2 Natural Black Dark Red Brown Dark Ash Brown

 1 Black Dark Red Brown Dark Ash Brown

10 Volume
Up to 1 level and 
for deposit

20 Volume
Up to 2 levels

30 Volume
Up to 3 levels

40 Volume
Up to 4 levels
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Dodatek klarowny

Część trzecia - Tryb użytkownika
Korzystanie z trybu symulacji 
Ten tryb daje sugerowane formuły oparte na kolorze początkowym 
i życzeniowym klienta, jednocześnie pozwalając na kreatywne 
korekty.
•  Wyszukaj na ekranie głównym aplikacji i wybierz klienta z listy
     klientów.
•  Wybierz tryb symulacji startowej
•  Wybierz opcję formułowania: Kolor trwały, Glaze, Kolor 
     Demi-Permanentny lub pokrycie szarością
•  Upewniając się, że twarz klienta jest wyśrodkowana w kadrze,
     a włosy obramowują twarz, zrób zdjęcie klienta, klikając na białe 
     kółko po prawej stronie.

Krok 1: Wybierz włosy 
    Aparat rozpozna włosy i zrobią się one białe.
    W razie potrzeby do edycji obszaru włosów można użyć narzędzi
    pędzla i gumki. Rozmiar tych narzędzi można 
    regulować przesuwając pasek w lewo lub w prawo. 
•  Επιλέξτε Επόμενο όταν η εικόνα είναι έτοιμη.

Krok 2: Wybierz kolor wyjściowy
•  Określ kolor wyjściowy, klikając na Wybór koloru
•  Zostanie wyświetlona karta kolorów CHI ColorMaster. Wybierz 
     kolor początkowy klienta i wybierz Ok.
   *Używaj palców do przybliżania/oddalania mapy
•  Następnie wybierz pożądany kolor włosów, klikając na Wybór
     koloru pod strzałką.
•  Wybierz pożądany przez klienta kolor z karty kolorów 
     CHI ColorMaster i wybierz Ok
•  Sprawdź wybory i wybierz Next

17POLSKIE



Krok 3: Kolor końcowy

• Uwaga, ze względu na odpowiedzialność, są to tylko sugerowane 
    formuły! Nadal używaj swojego profesjonalnego osądu. 

    Wybierz Accept, aby kontynuować.

• Wyświetlane są opcje kolorów z kroku 2.
• Aby zobaczyć porównanie koloru 
    wyjściowego i koloru pożądanego obok 
    siebie, kliknij przycisk Porównaj w sekcji 
    obrazów. Wybierz opcję Zamknij, aby 
    powrócić do ekranu formuły.
 
• W prawym górnym rogu wybierz, czy chcesz dozować formułę w
    gramach czy uncjach                  . Wybrać żądaną ilość produktu, który 
    ma być dozowany. Do wyboru są następujące ilości  
    Kolor + Deweloper.
• Zalecana wysokość dewelopera jest z góry dobrana. Można to 
    zmienić na podstawie oceny stylistki.
• Wyświetlana jest formuła i czas stosowania.
• Jeśli konieczna jest zmiana wysokości koloru 
      lub charakteru koloru, należy wybrać opcję 
     Additive Adjustment. Stąd można dodawać 
     dodatki i/lub regulować wysokość koloru.
     
• Wybierz Ok, gdy wybór zostanie określony.

• Wybierz żądaną ilość. W razie potrzeby można dodać wiele regulacji. 
• Sprawdź formułę i wybierz Dalej
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Krok 4: Wybierz stylistę

•  Wybierz stylistę i wybierz Wyślij, aby wysłać wzór

Krok 5: Dla wielu formuł u jednego klienta

•  Powtórzyć kroki 1-4

Etap 6: dozowanie preparatów

•  Otwórz drzwi wejściowe i umieść pustą miskę CHI na wadze. Przed
      rozpoczęciem dozowania upewnij się, że zamknął drzwi.
•  Kiedy jesteś gotowy do wydania, wyszukaj i wybierz nazwisko
      stylisty na ekranie Dispensing w urządzeniu. Formuła zostanie 
      wówczas podświetlona na czerwono.
•  Wybierz podświetloną kartę Issue. Maszyna inicjalizuje pozycję, a
      następnie dozuje preparat. Nie dotykaj urządzenia ani nie otwieraj 
      żadnych drzwi podczas wydawania.
•  Zalecane czasy docierania formuły są wyświetlane na ekranie podczas
      dozowania.
•  Urządzenie powiadomi, gdy formuła będzie gotowa. Zamknij zakładkę
       na ekranie i wyjmij miskę CHI.
•  Twoja formuła jest teraz gotowa do mieszania i nakładania!
*Jeśli jest wiele formuł, zostaną one ustawione w kolejce.
Wymienić miskę CHI na nową i powtórzyć podawanie preparatu.
•  Aby powrócić do ekranu głównego aplikacji, wybierz 
      “+ dodaj Colour Formulation ”
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Korzystanie z trybu ręcznego

Tryb ten pozwala na nieograniczoną liczbę formuł ze 108 kolorami 
ColorMaster i oferuje nieskończone możliwości artystyczne.
•  Na ekranie głównym aplikacji znajdź i wybierz klienta z listy 
     klientów
•  Wybierz opcję Uruchom tryb ręczny
•  Krok 1: Wybierz kolor
•  W prawym górnym rogu wybierz, czy chcesz, aby formuła była
      ważona w gramach czy uncjach                 . Po dokonaniu wyboru 
      można za każdym razem dopasować dawkę.
•  Wybierz zakładkę Kolor i wybierz 
     pożądany kolor z karty kolorów 
     CHI ColorMaster. Wybierz Ok. 
     *Użyj palców, aby powiększyć mapę
•  Możliwość wyboru do 3 kolorów

•  Wybierz zakładkę Deweloper i wybierz żądany wolumen
     procentowy.  Wybierz opcję Wyślij.
•  Jeśli potrzebne są dodatkowe regulacje charakteru koloru lub
     wysokości koloru, kliknij kartę Dopasowania. Z tego miejsca można  
     dokonać regulacji Dodatków i/lub wysokości koloru. Po dokonaniu
     wyboru wybierz Ok.
•  W razie potrzeby można dokonać wielokrotnych regulacji.
•  Ilość do dozowania można dostosować dla każdej sekcji po
     dokonaniu wyborów.
•  Sprawdź wybory i wybierz Next
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•  Krok 2: Wybierz stylistę
•  Wybierz stylistę i wybierz Wyślij, aby wysłać wzór

•  Krok 3: Dla wielu formuł u jednego klienta
•  Powtórz kroki 1 i 2

•  Krok 4: Uwolnienie formuły
•  Otwórz drzwi wejściowe i umieść pustą miskę CHI na wadze. Przed
      rozpoczęciem wydawania upewnij się, że drzwi są zamknięte.
•  Gdy będziesz gotowy do dozowania, wyszukaj i wybierz nazwisko
      stylisty w ekranie Issue na maszynie. Formuła zostanie wówczas 
      podświetlona na czerwono.
•  Wybierz podświetloną kartę Issue. Maszyna inicjalizuje pozycję, a 
      następnie dozuje preparat. Podczas wydawania nie należy dotykać 
      urządzenia ani otwierać drzwi urządzenia.
•  Zalecany czas włączenia formuły jest wyświetlany na ekranie podczas 
     dozowania.
•  Urządzenie da powiadomienie, gdy formuła będzie gotowa. Zamknąć
      zakładkę na ekranie i wyjąć miskę CHI.
•  Twoja formuła jest teraz gotowa do mieszania i nakładania!

*Jeśli masz wiele formuł, są one kolejkowane. Wymień miseczkę CHI na nową i 
powtórz dozowanie preparatu.

•  Aby wrócić do ekranu głównego aplikacji, wybierz  “+Add Colour Formula”
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Załącznik 

Czynniki wpływające

1. Naturalny kolor włosów
Określenie naturalnej wysokości koloru jest WAŻNYM czynnikiem w uzyskaniu pożądanego koloru włosów.

Ustal naturalny kolor włosów u nasady włosów, nie na końcówkach. Ale pamiętaj też, że kolor długości i 
końcówek wpływa na efekt końcowy.

2. Aktualny kolor
Przed koloryzacją zbadaj historię włosów w ciągu ostatnich 12-18 miesięcy. Każdy kolor użyty i.c.w. z wy-
woływaczem będzie miał wpływ na pożądany efekt końcowy.

Na przykład: Gdy obecny kolor włosów jest farbowany na ciemno, a pragnieniem jest kolor jaśniejszy, to 
jeśli nie można nałożyć na niego jaśniejszego koloru, niewiele się zmieni. Aby uzyskać pożądany kolor, 
włosy będą musiały być najpierw uniesione. Uwolnią się wtedy ciepłe pigmenty, które trzeba będzie wziąć 
pod uwagę, aby uzyskać odpowiedni kolor.

Gdy na włosach znajduje się farba Semi Permanent, będzie ona miała również wpływ na pożądany kolor 
włosów.

3. Procent obecnych siwych włosów.
Przy koloryzacji siwych włosów ważne jest określenie procentowego udziału siwizny. Siwe włosy nie 
zawierają pigmentów. Oznacza to, że trwała koloryzacja będzie się inaczej wchłaniać na siwych włosach niż 
na włosach, które nie są siwe. Natural Gray Coverage jest specjalnie zaprojektowany, aby w pełni pokryć 
włosy, które są w 50% lub więcej siwe.

Gdy włosy zawierają 50% lub więcej siwych włosów, zalecamy stosowanie CHI ColorMaster Natural Gray  
Coverage Series w połączeniu z 20 volume. Gdy włosy zawierają mniej niż 50% siwych włosów, można zastoso-
wać pożądany kolor z serii CHI ColorMaster Standard.

Dozowanie stopniowe

Kolory z wzornika kolorów 

•  Możliwość wyboru do 3 
      kolorów
•  Minimum to 15 gramów
     Maksymalnie 85 gramów

Deweloperzy

•  Można wybrać do 2
     deweloperów
•  Minimum to 15 gramów
     Maksymalna waga to 170  
    gramów Korekty
**7 Tom minimum.
dawka wynosi 30 gramów

W kolejnych krokach można 
dokonać maksymalnie 3 
regulacji:

  • 1 strzał 0,5 g
  • 2 strzały 1 gram
  • 3 strzały 1,5 grama
  • 3,5 grama
  • 7 gramów
  • 14 g
  • 22 g
  • 30 gramów
**Orange Additive zaczyna się 
od 3,5 grama
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4. Grubość włosów
Istnieją 3 różne grubości włosów i każda grubość ma inną odporność na kolor.

Włosy cienkie są najmniej gęste, co nie oznacza, że jest to mało włosów na cm kwadratowy. Z reguły jest najmniej odporna na farbowanie włosów, 
może szybko zabarwić się na zbyt ciemny kolor i być bardziej podatna na uszkodzenia włosów.

Włosy średnie są uważane za normalne i są najczęściej spotykanym typem włosów. Z reguły nie wymaga dodatkowej uwagi przy farbowaniu włosów. 

Grube włosy to włosy najgrubsze i najmocniejsze.  Generalnie ktoś ma wtedy dużo włosów, mogą być one ciężkie i trudne do opanowania pod 
względem objętości. Włosy mogą być trudne do uchwycenia koloru. I będzie wymagał wielu kroków dla uzyskania ładnego efektu. Potrzebna będzie 
również większa ilość produktu, aby odpowiednio pokryć całe włosy.

5. Porowatość
Porowatość daje włosom zdolność do wchłaniania wilgoci - im więcej wilgoci włosy mogą wchłonąć, tym bardziej porowate są włosy. Porowatość 
włosa decyduje o tym, jak kolor włosów będzie się pokrywał.

Włosy o niskiej porowatości są ogólnie uważane za zdrowe. Może zawierać dużo blasku, zwłaszcza jeśli włosy są ciemne. Włosy o niskiej porowatości 
mają zamkniętą łuskę. Może to utrudnić wnikanie koloru we włosy, wstrzymując proces koloryzacji. Typ 1 (włosy proste)

Normalna porowatość oznacza na ogół, że włosy są łatwe do farbowania. Naskórek nie jest ani zbyt zamknięty, ani zbyt otwarty. Ogólnie rzecz biorąc, da to 
przewidywalne wyniki końcowe. Typ 2 (włosy falowane) i Typ 3 (włosy kręcone)

Włosy wysokoporowate często ulegają uszkodzeniu w wyniku blondowania, zabiegi chemiczne i/lub środowisko również mogą mieć na nie wpływ. 
Ten typ włosów ma otwartą warstwę naskórka. Włosy silnie porowate będą dobrze i szybko wchłaniać kolor, ponieważ ich otoczka jest otwarta. Typ 3 
(włosy kręcone), Typ 4 (włosy kędzierzawe)

Wykonaj następujący test, aby określić porowatość włosów:
Weź kilka włosów i umieść je w misce z wodą. Zostaw to na kilka minut. Jeśli włosy unoszą się na wodzie to mają niską porowatość. Jeśli klei się w 
środku, to znaczy, że jest normalnie porowata. Kiedy tonie, jest wysoce porowata. 

Należy pamiętać, że włosy teksturowane mogą różnić się porowatością.
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Najczęściej zadawane pytania

1. Dlaczego moja baza danych klientów nie ładuje się?
    Sprawdź połączenie internetowe. Jeśli internet działa prawidłowo, spróbuj wykonać następujące czynności:
     A)Wybierz ikonę u góry po lewej stronie      . Wrócisz do dawkowania i będziesz musiał ponownie  
     “ + dodaj formułę koloru” wybierz
     Β) Zamknij aplikację, przesuwając dwa razy w górę i wybierz “wyczyść wszystko”. Ponownie otwórz aplikację  
     LG CHI ColorMaster App i ponownie wybierz “+add color formula” na stronie wydania.
2. Skąd mam wiedzieć, czy mój wzór jest dokładny?
     Jeśli dozowanie formuły przekroczy wcześniej ustaloną ilość, urządzenie zatrzyma dozowanie i pojawi się komunikat z 
     prośbą o ponowne dozowanie. Jeśli dozowanie pozostaje poniżej ustalonej wcześniej ilości, po zakończeniu dozowania 
     w oknie pojawi się napis ERROR. Jeśli następnie zamkniesz okno receptury, pojawi się zakładka “Kontynuuj dozowanie”, 
     umożliwiająca dozowanie pozostałej ilości.
3. Gdzie znajdę swoją formułę?
     Po wprowadzeniu swojej formuły, na stronie wydawania znajdziesz swoje nazwisko w kolejce. Wybierz swoje imię i nazwisko,
     a gdy zapali się na czerwono, Twoja formuła zostanie wydana.
4. A co jeśli przypadkowo wybierzesz niewłaściwego stylistę?
    Wzór znajdziesz, jeśli wyszukasz nazwę klienta w kolejce na stronie sprawy.
5. Co mam zrobić, jeśli włożyłem do urządzenia niewłaściwy kanister?
    Wymień go na właściwy kanister i ponownie wprowadź formułę. Nieprawidłowy kanister będzie miał wpływ na formułę.
6. Jak znaleźć najnowszy wzór mojego klienta?
    Z ekranu głównego znajdź nazwę klienta na pasku wyszukiwania i wybierz ją. Przewiń historię klienta, aż znajdziesz datę 
     ostatniego leczenia. Wybierz wzór i w razie potrzeby dodaj poprawki.
7. Ile gramów mogę dozować na jedną formułę?
     Maksymalna ilość to 230 gramów (kolor + wywoływacz)
8. Co mam zrobić, jeśli mój wzór nie zostanie wysłany? 
    Spróbuj ponownie, jeśli nadal nie działa sprawdź połączenie internetowe/wifi.
9. Jak naładować tablet?
    Upewnij się, że tablet jest podłączony do źródła zasilania w urządzeniu.
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10. Jak uzyskać dostęp do filmów LG CHI ColorMaster Factory How-To?
       Z poziomu aplikacji wybierz ikonę znaku zapytania w prawym górnym rogu        . Spowoduje to bezpośrednie przejście do
       strony LG CHI ColorMaster na stronie CHI. Na tej stronie można uzyskać bezpośredni dostęp do instrukcji obsługi, instrukcji 
       dla stylistów oraz filmów How-To.
11. Jak zamknąć aplikację LG CHI ColorMaster Factory App?
       Przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu do paska. Następnie przesuń palcem w górę do aplikacji.
12. Jak wyregulować głośność?
       Otwórz lewe drzwi i wciśnij długi przycisk na górze stołu.
13. Jak wysłać historię danych do centrum serwisowego?
       Przejdź do ekranu ustawień i wybierz “ ogólne “. Wybierz “zapisz historię”, wprowadź datę rozpoczęcia/ zakończenia i “kliknij 
       zapisz”.  Wybierz synchronizację historii danych, aby ją wysłać.
14. Co należy zrobić, gdy ekran się zamrozi?
        Z tyłu urządzenia należy wyłączyć pomarańczowy przycisk na 5 sekund, a następnie włączyć go ponownie i poczekać na
       ponowne uruchomienie aplikacji.
15. Co zrobić, gdy ekran tabletu jest wyłączony?
        Stuknij dwukrotnie w ekran lub otwórz lewe drzwi i naciśnij przycisk zasilania tabletu.
16. A co jeśli przypadkowo nacisnę “tak, wymień na nowy kanister”, gdy sprawdzę kanister, ale go nie wymieniłem? 
        Nadal używać kanistra, ale pomiar poziomu w “ekranie zarządzania” nie jest dokładny.
17. Co należy zrobić, jeśli zakładka “czyszczenie” nadal się świeci?
       Kliknij na zakładkę “czyszczenie”, aby sprawdzić, czy wymieniony kanister został wyczyszczony. Jeśli kanister jest zaznaczony, 
       kontynuować “czyszczenie”.
       Jeśli po tym czasie nadal się świeci “ wybierz dla tego kanistra opcję “wymień”. Jeśli przesunął on kanister na lewe drzwi, 
       należy wybrać opcję “no keep using current canister”.
18. Przypadkowo uruchomiłam formułę od innej stylistki. Czy mogę go odzyskać bez przechodzenia przez wszystkie  
        kroki? 
       Jeśli aktywujesz formułę, która nie należy do Ciebie, naciśnij przycisk awaryjny na oknie formuły. Na “ekranie startowym” 
       należy odnaleźć klienta stylisty i wybrać pierwszy wzór w historii klienta. Kliknij next, wybierz stylistę i aktywuj formułę.
19. Co mogę zrobić, jeśli kanister nie przestaje wydawać?
       Nacisnąć “wyłącznik awaryjny” i sprawdzić, czy waga jest ustawiona w prawidłowej pozycji. 
20. Co mogę zrobić, jeśli chcę zrobić inną siłę w tomach? 
      Można to zrobić poprzez “tryb ręczny” z deweloperami o objętości 10, 20, 30 i 40. Na przykład dla 30 gr 15 objętości weź 15 gr
      10 objętości + 15 gr 20 objętości.
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Rozwiązywanie problemów

26

Aplikacja do 
recepturowania kolorów

Sygnał

Proszę połączyć się z internetem.
Tablet lub urządzenie mobilne nie jest podłączone do WiFi. 
Podłącz się do tej samej sieci co urządzenie.

Urządzenie może dozować maksymalnie 240g na jedną 
formułę. Ustawić całkowitą kwotę na mniejszą niż ta waga

Połączenie WiFi nie jest dobre. Sprawdź połączenie sieciowe i 
spróbuj ponownie.

Prędkość Internetu jest wolna lub połączenie WiFi nie jest dobre. 
 Wybierz “retry”, aby wysłać ponownie. Jeśli komunikat pojawi się 
ponownie, sprawdź połączenie internetowe/WiFi.

1) Wybierz ikonę połączenia maszyny, aby sprawdzić, czy tablet 
lub urządzenie mobilne jest podłączone do maszyny. 

2) Upewnij się, że tablet lub urządzenie mobilne jest podłączone 
do tej samej sieci WiFi co urządzenie.  
Uwaga: Jeśli do urządzenia podłączonych jest jednocześnie 
zbyt wiele urządzeń, formuły mogą nie zostać przesłane. Ze 
względu na moc routera Wi-Fi, w tym samym czasie można 
korzystać z maksymalnie 10 urządzeń.

Transmisja nie powiodła się, proszę spróbować ponownie.

Zapisywanie nie powiodło się, proszę spróbować ponownie.

Nie można załadować zabiegów, spróbuj ponownie.

Nie udało się załadować listy stylistów, spróbuj ponownie.

Nazwa firmy, nazwa sklepu lub PIN są nieprawidłowe

Przekroczone maksimum 240 gr./ Nie można dawkować więcej niż 
240 gr.

Wystąpił nieznany błąd. Prawdopodobnie awaria sieci. 
 Czy chciałbyś spróbować jeszcze raz?

Nie można załadować listy klientów. Czy chciałbyś spróbować jeszcze raz?

Przesłanie zdjęcia nie powiodło się. Chcesz spróbować jeszcze raz?

Nie udało się zapisać usługi. Czy chciałbyś spróbować jeszcze raz?

Nie udało się załadować listy stylistów. Czy chciałbyś spróbować jeszcze raz?

Nie udało się załadować zabiegów.

Zapisywanie nie powiodło się.

Transmisja nie działa.

Rozwiązanie

Sprawdź ponownie, czy wprowadzone informacje są poprawne. W 
razie potrzeby można je znaleźć w aplikacji na tablecie urządzenia, 
wchodząc w 
Ustawienia          Zaawansowane          Informacje o zabezpieczeniach
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ColorMaster Machine

Sygnał

Połączenie USB nie jest rozpoznawane. Sprawdź zasilanie 
kabla USB i urządzenia. Przekalibrować.

Wybierz przycisk “recalibrate”, aby zamknąć aplikację, a następnie 
wyłącz przełącznik za urządzeniem, odczekaj 5 sekund i włącz 
urządzenie ponownie. Poczekaj na ponowne uruchomienie 
aplikacji.

Pojawia się po wybraniu dozowania formuły, a na skali nie ma 
miski CHI. Umieść miseczkę CHI na wadze i spróbuj ponownie 
dozować.

Upewnij się, że drzwi boczne są zamknięte, a klamka 
zablokowana.

Sygnał ten pojawia się przed wydaniem formuły, jeśli jeden z 
używanych kanistrów jest prawie pusty. Wykorzystać pozostałą 
ilość koloru i rozpocząć dozowanie lub wymienić kanister przed 
rozpoczęciem dozowania.

Jeśli kanister ulegnie awarii podczas wydawania preparatu, a 
kanister jest pusty, należy go wymienić na nowy. Jeśli kanister nie 
jest pusty, potrząśnij kanistrem lub wrzuć trochę do pojemnika i 
ponownie włóż kanister.

Pojawia się przed ustawieniem Zaplanowane czyszczenie 
automatyczne Pojawia się, jeśli kanister został wymieniony, ale nie 
wykonano czyszczenia z ekranu Zarządzanie.

Jeżeli podczas dozowania konieczna jest wymiana kanistra, należy 
usunąć miskę CHI z formułą i umieścić pustą miskę CHI na wadze 
w celu przeprowadzenia procesu czyszczenia. Po czyszczeniu 
należy wyjąć miskę CHI i umieścić miskę CHI z formułą z powrotem 
na wadze przed kontynuowaniem dozowania.

Po wymianie kanistra, podczas czyszczenia uwolni się mała kropla 
produktu.

Jeśli formuła została wydana, a miska CHI nadal znajduje się na 
wadze, pojawi się komunikat i migająca czerwona lampka. Wyjąć 
miskę CHI z urządzenia i wybrać ok.

Pojawia się on przed wydaniem preparatu, gdy na wadze znajduje 
się miska CHI. Wyjąć miskę CHI z urządzenia i umieścić pustą miskę 
CHI na wadze, a następnie kontynuować dozowanie formuły.

Połóż na wadze miskę CHI.

Czyszczenie jest konieczne.

Do konserwacji wydawana jest mała kropla

Wyjmij miskę CHI i kliknij OK a. u. b.

Proszę opróżnić CHI Bowl.

Wyjmij napełnioną miskę CHI i umieść pustą miskę CHI na wadze.

Proszę zamknąć drzwi.

KANISTER PRAWIE PUSTY 
Ilość kanistra #__ może być niska. Wykorzystaj pozostały kolor lub 
wymień kanister.

WYDANIE JEST WSTRZYMANE
 #__ Wymień kanister lub potrząśnij 
kanałem i wymień go. Lub odmierzyć 
niewielką ilość ręcznie do pojemnika na odpady i umieścić go z 
powrotem

Rozwiązanie
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PRZED UŻYCIEM CHI COLOR MASTER NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera składniki, które mogą powodować podrażnienie skóry u niektórych osób; 
przed użyciem należy wykonać test alergiczny. Produkt ten nie powinien być stosowany do farbowania rzęs lub 
brwi; farbowanie rzęs lub brwi może spowodować ślepotę. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
NIE DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ. NIE TESTOWANY NA ZWIERZĘTACH. ZAAWANSOWANY AMERYKAŃSKI KOLOR WŁOSÓW.
Farby do włosów mogą powodować silne reakcje alergiczne. Przeczytaj i zastosuj się do instrukcji. Ten produkt nie jest przeznaczony 
do stosowania u osób poniżej 16 roku życia. Tymczasowe tatuaże z “czarnej henny” mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii. Nie 
należy farbować włosów, jeśli:  
- masz wysypkę na twarzy lub wrażliwą, podrażnioną i uszkodzoną skórę głowy,- jeśli kiedykolwiek miałaś reakcję po farbowaniu 
włosów,- w przeszłości miałaś reakcję na tymczasowy tatuaż z “czarnej henny”. Podane są proporcje mieszania.

NOSIĆ ODPOWIEDNIE RĘKAWICE - PO APLIKACJI DOBRZE SPŁUKAĆ WŁOSY - PROPORCJE MIESZANIA 1:1 & 1:1:1

PRECAUTIONS

• Podczas otwierania, mieszania, zamykania lub obsługi urządzenia LG Color Machine należy przez cały czas nosić 
     rękawice ochronne.
• W przypadku przypadkowego dostania się produktu lub mieszaniny do oczu, natychmiast i wielokrotnie przepłukać 
     zimną wodą i skonsultować się z lekarzem.
• Jeśli klient nosi soczewki kontaktowe, powinien je zdjąć przed płukaniem wodą.
• Nie stosować, jeśli włosy wykazują oznaki łamania lub uszkodzenia.

TESTY STANDARDOWE

TEST PRZED FARBOWANIEM

Nawet jeśli Twoja klientka farbuje włosy od jakiegoś czasu, alergie mogą czasem pojawić się nagle lub nasilić. W niektórych 
przypadkach reakcja alergiczna może być ciężka. Dla bezpieczeństwa należy wykonać test alergiczny 48 godzin przed każdym 
zastosowaniem, ponieważ niektóre osoby są uczulone na produkty do koloryzacji włosów.
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1. Umyć niewielki obszar na wewnętrznej stronie przedramienia klienta wodą z mydłem. Osuszyć chłonną bawełną.
2. Wymieszaj 1 część pożądanego koloru (lub mieszanki kolorów) z równą częścią wywoływacza o odpowiedniej wysokości.
3. Nanieść preparat na wewnętrzną stronę przedramienia za pomocą wacika i pozostawić do wyschnięcia.
4. Nie myć, nie przykrywać i nie dotykać przez 48 godzin.
5. Badaj regularnie obszar testowy przez 48 godzin.
6. Po 48 godzinach umyć miejsce, na które został nałożony produkt. Jeśli nie wystąpi reakcja, kontynuować koloryzację włosów.
7. WAŻNE:
(a) NIE UŻYWAJ farby do włosów, jeśli na skórze lub w jej pobliżu pojawią się następujące objawy: zaczerwienienie, pieczenie, 
swędzenie, obrzęk, otarcia, wykwity lub podrażnienia.
(b) NATYCHMIASTOWE PODJĘCIE DZIAŁANIA: W przypadku wystąpienia reakcji (w tym trudności z oddychaniem, ucisku w klatce 
piersiowej, kołatania serca, światłowstrętu, swędzenia, zaczerwienienia, zgrubienia lub obrzęku) należy usunąć produkt z miejsca, 
w którym produkt miał kontakt ze skórą, w trakcie lub tuż po zastosowaniu wstępnego testu płatkowego lub w trakcie stosowania 
produktu, a następnie natychmiast spłukać letnią wodą. Natychmiast przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza. Ostrzec 
klienta, aby nie stosował tego ani żadnego innego produktu do czasu konsultacji z lekarzem. 

ZAWSZE WYKONUJ TEST NA WŁOSACH PRZED KAŻDYM ZASTOSOWANIEM

1. Wymieszać recepturę koloru według przepisu (1:1) lub (1:1:1)
2. Nakładaj od nasady po końce na kępkę włosów wystarczająco dużą, aby zobaczyć rezultaty.
3. Pozostaw na 30-45 minut, dokładnie spłucz i wysusz włosy.
4. Przeanalizuj wynik:

• Jeśli testowane pasmo wykazuje złamanie lub inne oznaki uszkodzenia, nie należy stosować produktów do czasu naprawy włosów 
    i ponownej próby.
• Dla uzyskania przewidywalnych rezultatów należy zawsze postępować zgodnie z tabelami receptur.
• Analiza skóry głowy, struktury włosów i czynników wpływających na ich stan.
• Zawsze kieruj się swoim profesjonalnym osądem.



Pytania
Zadzwoń do profesjonalnego doradcy technicznego Farouk Systems, Inc.:

Τel.: 281-775-8705
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 17:00 (czas centralny standardowy)

Sobota: 8:00 - 15:00 (czas centralny standardowy)

CHI.COM

MA9248


