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LG CHI ColorMaster Factory مقدمة مصنع  

 ما الذي يجعل مصنع LG CHI ColorMaster فريدًا من نوعه؟

- التكنولوجيا المبتكرة
- صبغة الشعر الخالية من األمونيا

- !خيارات ألوان غير محدودة ، مخزون مخفض
- قم بإنشاء تركيبات إبداعية خاصة بك

- أكثر من 30.000+ اقتراح تركيبات الوان

التكنولوجيا المبتكرة

 لديهم القدرة على بناء مهاراتهم الفنية بثقة و تمكنهم من تخصيص تركيباتهم بحرية
باستخدام 108 الكامل وذلك مع مراعاة المستويات كافة.

تألق خط األلوان.

 .اختبار هذه الصيغ المقترحة ، مع امكانية اجراء تعديالت تحافظ على نتائج موثوقة.

الميزات والفوائد

• التوزيع الذاتي
• جهاز لوحي بشاشة تعمل باللمس

CHI Color Bowls يستخدم جهاز استشعار الكتشاف •
• ةقدب رهظملاو نوللا سايقل جمدم سايقم

• إرسال الصيغ عن بعد إلى الجهاز باستخدام
   LG CHI ColorMaster Factory App

• صيانة و تنظيف بطريقة سهلة
• خياران للوضع: الوضع اليدوي ووضع المحاكاة
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LG CHI ColorMaster Factory

LG CHI ColorMaster Factory يوفر

 تؤمن مزيني شعر جدد مختصين بالتلوين

خيار استخدام تركيبات مبرمجة مسبقًا. تم

عربى



صبغة شعر خالية من األمونيا

 MEA بمزجها معًا إلنشاء لون جل كريمي. يحتوي هذا اللون على 
الخطرة. يتغلغل في الشعر بسهولة ويبقى في مكانه لتغطية كاملة.

* راجع دليل CHI Shine Shades لمزيد من المعلومات.  

خيارات ألوان غير محدودة ، مخزون مخفض

 يتم استخدام 10 علب فقط لصنع كل ألوان الـ 108 باإلضافة إلى مجموعات غير محدودة
، مما يساعد في الحفاظ على مخزون مخفض

1N:1 علبة -
3N:2 علبة -
5N:3 علبة -

- علبة 4:  
- علبة 5:
- علبة 6:
- علبة 7:
- علبة 8:
- علبة 9:

- علبة 10:
- باإلضافة إلى لونين من CHI Color Generators للتعويض  

40   30   20   7 
- علبة
- علبة

• يتم استخدام علب aerosol-based التي تحتوي على رذاذ والتي تمنع تدفق األكسجين
وبالتالي تجنب أكسدة اللون وتقلل الهدر

• توفير مساحة للصالونات، مستأجري األكشاك أو مدارس التجميل

5

CHI® Shine Shades CHI® Ionic Cream Color و  يتم استخدام تركيبات

معزز لون واضح

معزز لون بنفسجي

معزز لون احمر

معزز لون رمادي

معزز لون ذهبي

معزز لون بيج

 Volume 11:40
 Volume 0 :12

معزز لو ازرق

Volume Developers من مطوري الحجمووو

 بدالً من األمونيا
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وظائف أساسية

تشغيل الجهاز اللوحي واالّلة

• تأكد من توصيل LG CHI ColorMaster Factory بمصدر طاقة.
(يوصى بتوصيله بمانع زيادة التيار).

• من مقدمة ااّللة ، أدر مقبض الباب األيسر لفتح الباب
• أدخل اليد واضغط بقوة على الجهاز اللوحي مع استمرار الضغط على زر    

الطاقة العلوي
   بمجرد تشغيل الجهاز اللوحي ، اضغط على المفتاح البرتقالي في الجزء الخلفي 

 (   )On من االّلة إلى وضع التشغيل
• سيتم فتح تطبيق LG CHI ColorMaster تلقائيًا

• إذا لم يفتح التطبيق ، فابحث عن CHI ColorMaster Factory وضع رمز
التطبيق وحدد

   
التهيئة

• بمجرد فتح التطبيق ، ستعمل االّلة تلقائيًا. يتضمن ذلك قيام العلب بدورة كاملة
واحدة قبل أن تتمكن من التوزيع.

 
• يمكن تهيئة الجهاز الستكشاف األخطاء وإصالحها باالنتقال إلى شاشة اإلدارة 

 Initialize Position وتحديد 
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تنظيف العلب

 Management من شاشة التوزيع ، حدد اإلدارة •

• حدد التنظيف Cleaning على شاشة اإلدارة.  

• ستظهر نافذة التنظيف مع جميع العلب الـ 12 المدرجة.
 ALL checkbox حدد خانة االختيار الكل

* يمكن أيًضا اختيار العلب الفردية أو إلغاء تحديدها

• افتح الباب األمامي وضع وعاء CHI فارًغا على لوحة الميزان. تأكد من إغالق 
 الباب واقفاله قبل بدء التنظيف.

Start حدد ابدأ •

• ستبدأ اآللة في التهيئة والبدء في صرف كمية صغيرة من كل علبة.

• بمجرد اكتمال التنظيف ، ستعطي اآللة موجًها فوريًا

Management للعودة إلى شاشة اإلدارة Ok حدد موافق •

Color Formulator الرئيسية للعودة إلى Home حدد الصفحة •
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استبدال علبة واحدة

• من شاشة اإلدارة Management، إذا كانت احدى العلب تعرض شريًطا أحمر     
أو ال يوجد شريط ، فإن هذه العلبة إما منخفضة أو فارغة.

• حدد العلبة المنخفضة أو الفارغة وسيتم تمييز شريط تلك العلبة.
 Replace حدد استبدال •

• العلبة ستدور إلى الجانب األيسر
• افتح الباب األيسر إلزالة العلبة الفارغة

• استبدلها بعلبة جديدة. تحقق من الملصق الموجود على العلبة للتأكد من أنه يطابق رقم
 الفتحة في اآللة وقم بمحاذاة السهم الموجود في مقدمة العلبة مع السهم الموجود على قاعدة

اآللة.

• أنه تم استبدال العلبة Yes أغلق الباب وحدد نعم
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 Management على شاشة اإلدارة Cleaning حدد التنظيف •
( ستومض عالمة التبويب )

• ستظهر نافذة التنظيف Cleaning وسيتم فحص العلبة المستبدلة بعالمة 
”التنظيف ضروري“ Cleaning Necessary بجوار رقم العلبة       

• ضع وعاء CHI فارًغا على الميزان وحدد ابدأ Start للتنظيف 
• ستقوم اآللة بالتهيئة وتوزيع كمية صغيرة من العلبة المستبدلة

• بمجرد اكتمال التنظيف ، ستعطي اآللة موجًها فوريًا.
Management للعودة إلى شاشة اإلدارةOk حدد موافق •

Dispense للعودة إلى شاشة التوزيع Home حدد الصفحة الرئيسية •

             .           في حال وجوب استبدال عدة علب في آن واحد ، يرجى االنتظار    
لتنظيفها حتى يتم تركيبها كلها. ستحتوي نافذة التنظيف على جميع العلب المستبدلة

التي تم تحديدها بعالمة التنظيف Cleaning is Necessary أمر ضروري بجوار
أرقام العلب.

تحذير: ال تقم أبًدا بتدوير العلب يدويًا أثناء عمل اآللة

مالحظة:
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Wipe One by One امسح واحدة تلو االخرى

• إلزالة أي تراكم color على فوهة العلب ، انتقل إلى شاشة اإلدارة     
 Wipe One by One وحدد امسح واحدة تلو االخرى Management 

        
• سيؤدي هذا اإلجراء إلى تدوير كل علبة إلى الموضع األمامي بحيث يمكنك

استخدام قطعة قماش مبللة لمسح الفتحات برفق بشكل فردي من خالل الباب األمامي

للحصول على إعدادات إدارية متقدمة ، ارجع إلى دليل تشغيل 
LG CHI ColorMaster Factory يدويًا.
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LG CHI ColorMaster Factory App عمليات تشغيل 
تطبيقات

الواردة أدناه هي نفسها بالنسبة لجهاز اآللة الداخلي واألجهزة الخارجية.

الجزء األول - إدارة العميل

 LG CHI ColorMaster Factory كيفية إضافة عمالء إلى 

  LG CHI ColorMaster app توفر طريقة سهلة إلدارة خدمات أاللوان للعمالء و
الوصول إليها.

• من الشاشة الرئيسية home للتطبيق ، سيتمكن المزين من تسجيل العميل عن
 .Add طريق تحديد أيقونة إضافة

 مالحظة - إذا رغب العميل في االنسحاب من التسجيل ، فحدد أيقونة متابعة
Continue بدون تسجيل

• اطلب من العميل مراجعة اتفاقية التسجيل. بمجرد مراجعة جميع شروط الخدمة ،
حدد التالي Next. أدخل معلومات العميل األساسية   

 .Register وحدد تسجيل

• سيتم اآلن إضافة العميل المسجل حديثًا إلى دليل العمالء.

• يمكن فرز دليل العمالء أبجديًا أو حسب أحدث اإلضافات.

 (... االسم ورقم الهاتف والعنوان)
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 LG CHI ColorMaster Factory البحث عن العمالء في

• من الشاشة الرئيسية home للتطبيق ، أدخل اسم العميل أو رقم الهاتف في شريط البحث
للوصول إلى ملف تعريف العميل.

• حدد العميل client إلضافة صياغة لون جديدة أو عرض محفوظات الخدمة أو
تحرير معلومات ملف التعريف.

 LG CHI ColorMaster Factory البحث عن العمالء في

• من الشاشة الرئيسية home للتطبيق ، ابحث عن اسم العميل أو الرقم في شريط البحث.
• حدد العميل client وانتقل إلى تحرير ملف Edit Profile التعريف  

Ok وحدد موافق Store Password أدخل كلمة مرور المتجر •
• يمكن تحديث ملف تعريف العميل أو إزالته.

    

.(History ابجوار التاريخ ) 
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الجزء الثاني

الصياغة باستخدام أربع خطوات سهلة

 الخطوات األربع السهلة هي األساس وأهم الخطوات لضمان تحقيق اللون المراد. يتم اتباع هذه الخطوات عند تطبيق اللون باستخدام
CHI Ionic Shine Shades Liquid Hair Color from virgin, re-touch, toning or glaze service.

الخطوة 1: حدد المستوى الطبيعي الذي تبدأ منه

 تحديد نقطة البداية أساس الختيار اللون المراد بشكل فعال. وهذا يعني تحليل وتحديد المستوى الطبيعي لشعر العميل بدقة. ان
CHI Ionic Shine Shades Liquid Haircolor swatches تقدم طريقة بسيطة لتحقيق ذلك. 

تحديد المستوى الطبيعي

• اخذ جزًءا نظيفًا وجافًا من الشعر وامساكه حتى يبتعد قليالً عن فروة الرأس.
• اختيار احدى العينات المرقمة من 1 إلى 11 و وضعها بحيث تتطابق مع اتجاه نمو الشعر.

• بمجرد العثور على تطابق ، تكون قد حددت المستوى الطبيعي للشعر.
• تحقق دائًما من عدة مناطق: التاج، النمو االمامي والخلفي للشعر ، خط الشعر للحصول على قراءة حقيقية لمستوى اللون الطبيعي للشعر.

• تحديد النسبة المئوية للون الشعر الرمادي

ملحوظة:
إذا كان المستوى الطبيعي للون شعر العميل ينخفض بين مستويين CHI Ionic Shine Shades Liquid Hair Color Natural ، فاختر

 ما يلي لصيغتك:

• مستوى أغمق في حالة النسبة المرتفعة
• مستوى أفتح في حالة النسبة المنخفضة
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الخطوة الثانية: ح 
حدد المستوى الذي ترغب في تحقيقه

• نفس المستوى
• أفتح أو أغمق

• تغطية أو مزج اللون الرمادي

الغرض من االستشارة المهنية هو تحديد وفهم توقعات العمالء من خدمة التلوين. التخاذ قرار بشأن المستويات ، هذه هي األنواع األربعة من
.CHI Ionic Shine Shades Liquid Hair Color نتائج األلوان التي يمكن تحقيقها باستخدام لون الشعر 

.     يمكن تفتيح الشعر الطبيعي حتى 4 درجات
.     يمكن تغميق الشعر 

.     يمكن مطابقة المستوى الطبيعي 
.     يمكن تغيير درجة اللون 

الخطوة الثالثة: تحديد درجة اللون المرجوة

الخطوة التالية في اختيار اللون هي اختيار الدرجة المرغوب تحقيقها.
• بارد

• محايد
• دافئ

ستكون نتيجة اللون النهائية عبارة عن مزيج من صبغات اللون األساسي للشعر.

اسأل نفسك هذه األسئلة
.    هل يفضل عميلك االلوان الباردة أو الدافئة؟

.    هل ستكون درجات اللون البيج أو الذهبية أكثر مالءمةً لعيون العميل وبشرته؟
.    هل هناك أي درجات أساسية في اللون تحتاج إلى تحييدها؟

.    هل تقوم بتحسين درجات اللون الموجودة في الشعر؟

.1

.2

.3

.4

.1

.2

.3

.4
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الخطوة 4: تحديد كمية معززات اللون المطلوبة

تم تصميم CHI Color Generators لتوفير تعزيز اللون بمستوى واحد لكل 10 
أحجام من المطور المستخدم. قم دائًما باالختبار قبل أي تطبيق.

بمجرد تحديد ما يلي ، من السهل تحديد مستوى تعزيز اللون المطلوب.
.    مستوى لون الشعرالطبيعي للعميل )الخطوة 1)

.    مستوى اللون الذي ترغب في الحصول عليه )الخطوة 2)
.    درجة اللون التي ترغب في الحصول عليها )الخطوة 3)

إذا اردت الحصول على لون اكثر دفئًا
• حدد درجات اللون التي تريد رفعها: واحد ، اثنان ، ثالثة أو أربعة

• سيشير هذا إلى قوة المطور او معزز اللون التي يجب استخدامها 10 أو 20 أو 30 أو 40
مقدار

إذا اردت البقاء على درجة اللون الحالية او اردت الحصول على لون اكثر دفئًا او اغمق
.    يوصى دائًما باستخدام معزز اللون CHI Color Generator 10 لتحقيق أقصى 

درجات اللون الدافئ الو الغامق

األلوان الفاتحة او الباردة لها معزز لون لرفع درجة لون أكثر
Dاأللوان الداكنة لها معزز أقل في رفع درجة اللون

  لذلك ، ستختلف كمية معززات اللون من مستوى إلى آخر ، خاصة عند مزجها بأحجام أكبر
CHI Color Generators من

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

.1

.2

.3

عربى15



NA
TU

R
A

L 
/ N

at
ur

el
 / 

Na
tu

ral    
      

                             NEUTRAL C
O

V
E

R
A

G
E PLUS

         Coverage Plus / C
obertura Plus

11W

1
1
A

11I

10G

10B
10

S

9S

9CG

5
0
-9

R

9I

8S

8B

8
A

50-8W
8G

8
R

B

8
R
R

8RV

8V

8CM

8C

Gold Additive

O
ran

g
e A

d
d

itiv
e

Bl
ue

 A
d
d
it

iv
e

A
sh

 A
d

d
it

iv
e

Violet Additive

5
0
-7R

Beige Additi
ve

R
ed

 A
d
d
itive

Violet Additive7I
7W

7CG

6B

6
A

6V
50-6W

6G

6
C

6
C

M
6
R

B

6
R
R

6RV

5
0
-5R

5W

5CG
4
C

4
R

B
4
R
R

4CM

4RV4V

4A

50-4W

5
0
-3R

3N

2N

1N

50-10N
50-8N
50-6N
50-4N

Clear
Additive

11N
10N
9N
8N
7N
6N
5N
4N

Jaune / Amarillo  Jaune-Orange / Amarillo-Naranja 

   Orange / N
aranja 

    R
ouge-O

range / R
ojo-N

aranja 
 

  R
ouge / Rojo 

 

   Rouge-Violet / Rojo-Violeta 
     Violet / Violeta        Bleu-Violet / A

zul-Violeta 

 

  B
le

u 
/ A

zu
l 

 
   

   
B

le
u-

Ve
rt

  /
 A

zu
l-V

er
de

 
 

   
   

   
Ve

rt 
/ V

er
de

  

   
   

  J
au

ne-V
ert /

 Amarillo
-Verde

YELLOW    YELLOW-ORANGE  

   O
RAN

G
E 

 
 

R
E

D
-O

R
A

N
G

E
 

 
 

   R
ED

 
 

 
     RED-VIOLET  

     VIOLET   BLUE-VIOLET 
 

 
 B

LU
E 

 
 

   
  B

LU
E

-G
R

E
E

N
  

 
   

  G
R

EE
N

 
 

   
   Y

ELLO
W-GREEN

عربى16



الجزء الثالث - أوضاع المستخدم

استخدام وضع المحاكاة
 يوفر هذا الوضع الصيغ المقترحة بناًء على لون شعر العميل االساسي والمطلوب وذلك مع

امكانية إجراء تعديالت إبداعية
• من الشاشة الرئيسية للتطبيق app home screen ، ابحث عن عميل واختره من

دليل العمالء
Start Simulation Mode حدد بدء وضع المحاكاة •

• حدد خيار الصياغة
   Grey Coverage أو تغطية للشعر الرمادي ، Permanent Color Demi- لون دائم

• تأكد من أن وجه العميل يتركز في الدليل وأن الشعر يحيط الوجه بما معنى ان الشعر
 يشكل اطاًرا للوجه، التقط صورة للعميل من خالل النقر على الدائرة البيضاء الموجودة 

على اليمين.

 الخطوة 1: حدد منطقة الشعر
سوف تتعرف الكاميرا على الشعر وسوف يتحول إلى اللون األبيض.    

 يمكن استخدام الفرشاة والممحاة لتعديل منطقة الشعر إذا لزم األمر. يمكن ضبط حجم    
هذه األدوات عن طريق تحريك الشريط إلى اليسار أو اليمين.

• عندما تكون الصورة جاهزة Next حدد التالي

 Starting Color الخطوة 2: حدد لون البداية 
 Color Choice تحديد بدء لون الشعر بالضغط على اختيار اللون •

  .CHI Color Master سيتم عرض مخطط •
  

* استخدم أصابعك للتكبير / للتصغير على الرسم البياني
• بعد ذلك ، حدد لون الشعر المطلوب بالنقر

   CHI Color Choice فوق اختيار اللون 
أسفل السهم    

• اختر اللون المطلوب للعميل من مخطط
 CHI Color Master Wall واختر موافق 

    Ok
  Next قم بمراجعة االختيارات وحدد التالي •

Glaze ، نصفformulation option: ، لون المع 

اختر مستوى لون شعر العميل للبدء و
 .ok اختر موافق
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الخطوة 3: اللون النهائي

• موجه إخالء المسؤولية - هذه صيغ مقترحة فقط.
 استخدم الحكم المهني. حدد قبول Accept للمتابعة.   

• سيتم عرض خيارات األلوان من الخطوة 2.
• لعرض المقارنة جنبًا إلى جنب بين مستويات البداية و 

المستويات المطلوبة ، انقر فوق  

 

• في الزاوية اليمنى العليا ، حدد ما إذا كنت تريد توزيع الصيغة بالجرام
 .Oz أو األوقية  Grams

تشمل اختيارات الكمية : اللون + المطور او المعزز.  
• سيتم تحديد حجم المطور الموصى به مسبقًا. يمكن تغيير هذا بناًء على حكم المزين.

• سيتم عرض وقت صياغة ومعالجة  اللون.   
• عند الحاجة إلى إجراء تغييرات إضافية في درجات اللون

 Add للوصول الى لون اكثر دفئًا ، حدد إضافة
تعديل. 

اضافات على معززات اللون.
حدد   

• حدد مستوى التعديل المطلوب. إذا لزم األمر ،
يمكن إضافة تعديالت متعددة.

    Next مراجعة الصيغة واختيار التالي •

  Compare “مقارنة”
في قسم الصورة. حدد قريب close للعودة إلى شاشة

 من هنا ، يمكن إجراء تعديالت او

 ok “عندما يتم تحديد االختيار. ”موافق

 توزيعها. اختر الكمية المطلوبة من المنتج المراد

.formula screen الصيغة
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الخطوة 4: حدد المصمم

• إلرسال الصيغة Submit اختر المصمم وحدد إرسال

الخطوة 5: للصيغ المتعددة على عميل واحد

• كرر الخطوات من 1 إلى 4 

الخطوة 6: صيغ التوزيع

• افتح الباب األمامي وضع وعاء CHI فارًغا على لوحة الميزان.   
الباب قبل توزيع التركيبة.    

 • عند جهوزيّة التوزيع ، ابحث عن اسم المصمم وحدده من شاشة التوزيع
Dispense screen على اآللة. سيتم بعد ذلك تمييز الصيغة باللون األحمر. 

  .Dispense Tab حدد عالمة التبويب •
ال تلمس اآللة أو تفتح أي باب أثناء التوزيع.   

• سيتم عرض أوقات المعالجة الموصى بها للصيغة على الشاشة أثناء التوزيع    
 • ستعلمك اآللة عندما تكون الصيغة جاهزة. أغلق التبويب الموجود على الشاشة وقم بإزالة

الوعاء.
• صيغتك جاهزة اآلن للخلط والتطبيق!

  * إذا كانت لديك عدّة صيغ، فستكون في قائمة االنتظار.
استبدل الوعاء بوعاء جديد وكرر عملية توزيع التركيبة

للعودة الى الشاشة الرئيسية للتطبيق ، حدد + إضافة select + add صياغة اللون  

 تأكد من إغالق

ستقوم اآللة بتهيئة الموضع ثم توزيع الصيغة.
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استخدام الوضع اليدوي

 ColorMaster يسمح هذا الوضع بتخصيصات غير محدودة للصيغة وذلك باستخدام 108
الكاملة الظالل التي توفر إمكانيات فنية ال نهاية لها.

• من الشاشة الرئيسية للتطبيق ، ابحث عن عميل واختره من دليل العمالء
 Start Manual Mode حدد بدء الوضع اليدوي •

 Select Color الخطوة 1: اختر اللون •
• في الزاوية اليمنى العليا ، حدد ما إذا كنت تريد  توزيع الصيغة بالجرام G او األوقية   
 Oz               . ييمكن تعديل الكمية التي سيتم توزيعها لكل قسم بمجرد توفر الخيارات.

    
• حدد عالمة تبويب اللون Color Tab واختر اللون المطلوب من مخطط 

 .Ok اختر موافق .CHI Color Master
• استخدم أصابعك لتكبير الرسم البياني

• يمكن تحديد ما يصل إلى 3 ألوان
• حدد عالمة التبويب Developer واختر حجم  

 .Submit المطور المطلوب. حدد إرسال
• عند الحاجة إلى تعديالت إضافية في درجات أو

عمق اللون، انقر فوق عالمة التبويب

• يمكن إضافة المزيد من التعديالت.   
• يمكن تعديل الكميّة التي سيتم توزيعها لكل قسم بمجرد تحديد الخيارات

 .Next مراجعة االختيارات وحدد التالي 

 .Adjustments tab “التعديالت” 

 ”موافق“ ok عندما يتم تحديد االختيار. حدداإلضافات.  
من هنا ، يمكن إجراء تعديالت على المستوى أو
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• ممصملا ددح :2 ةوطخلا
• اختر المصمم وحدد إرسال Submit إلرسال الصيغة

• الخطوة 3: للصيغ المتعددة لعميل واحد
• كرر الخطوتين 1 و 2

• الخطوة 4: توزيع الصيغ
• فارًغا على لوحة الميزان. تأكد من إغالق الباب قبل CHI افتح الباب األمامي وضع وعاء

توزيع التركيبة.
• عندما تكون جاهًزا للتوزيع ، ابحث عن اسم المصمم وحدده من شاشة التوزيع
Dispense Screen على اآللة. سيتم بعد ذلك تمييز الصيغة باللون األحمر.

•  حدد عالمة التبويب Dispense Tab. ستقوم اآللة بتهيئة الوضعية ثم توزيع   
الصيغة. ال تلمس اآللة أو تفتح أي باب أثناء التوزيع.    

• سيتم عرض أوقات المعالجة الموصى بها للصيغة على الشاشة أثناء التوزيع.
ستعلمك اآللة عندما تكون الصيغة جاهزة. أغلق التبويب الموجود على الشاشة وقم

بإزالة الوعاء.
• صيغتك جاهزة اآلن للخلط والتطبيق!

*إذا كانت لديك صيغ متعددة ، فستكون في قائمة االنتظار.  
وكرر عملية االستغناء عن التركيبة.

 Select + Add Color Formulation + للعودة إلى الشاشة الرئيسية للتطبيق ، حدد

استبدل الوعاء بوعاء جديد
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فهرس

العوامل المؤثرة

.   لون الشعر الطبيعي
إن تحديد لون شعرك الطبيعي هو العامل األكثر أهمية للحصول على لون الشعر المناسب.

 حدد دائًما لون شعرك الطبيعي من الجذور، وليس االطراف ، ولكن ضع في اعتبارك أن لون الشعر عند الوسط والنهاية قد يؤثر أيًضا على
نتائج اللون اإلجمالية.

.   اللون الموجود
 قبل تلوين الشعر قم بفحص تاريخ الشعر خالل آخر 12 - 18    

اللون المطلوب.

على سبيل المثال: 
بل عليك اتباع عملية تفتيح الشعر. 

النهائي المطلوب.

 إذا كان لديك لون شبه دائم على شعرك ، فقد يؤثر أيًضا على النتيجة التي تريدها
صبغة شعر دائمة. 

.   نسبة الشيب
عند تلوين الشعر الرمادي ، من المهم تحديد النسبة المئوية للشيب الكلي. ال تحتوي خيوط الشعر الرمادي على صبغة ، مما يعني أن لون

 الشعر الدائم سيتم امتصاصه بشكل مختلف مقارنة بأي لون آخر. تم تصميم تغطية Natural Grey خصيًصا لتغطية الشعر الذي يزيد عن
 %50

 إذا كان لديك أكثر من
سلسلة Coverage مع 20  

 إذا كان  لديك أقل من

توزيع الزيادات

الئحة مخطط االلوان

• يمكن تحديد ما يصل إلى 3 ألوان
  .oz 1/2 الحد األدنى •

  .oz 3 الحد األقصى

المطورين

• يمكن اختيار ما يصل إلى مطور عدد 2
 .2oz/1 الحد األدنى هو •

 oz 6 الحد األقصى
التعديالت

** حجم كحد أدنى 7
     .oz1 التوزيع

 يمكن الوصول الى 3 تعديالت بالزيادات
التالية.

  (oz 60/1( كمية واحدة  •
 (oz 30/1) كميتان •

  (oz 20/1( كميات  . •
oz 1/8 •
oz 1/4 •
oz 1/2 •
oz 3/4 •

oz 1 •
** معززات اللون البرتقالي المضافة تبدأ 

  oz 8/1 من

3

.1

.2

.3

 بيروكسيد سيكون له تأثير على نتيجة أي لون تم استخدامه مع مطور /   شهًرا. 

إذا كان شعرك الحالي ملونًا بلون داكن وتريد أن يصبح أفتح ، فال يمكنك وضع لون شعر دائم آخر فوق الجزء العلوي

من الشعر الرمادي.

  volume developer 20 حجم مطور 
CHI ColorMaster Standard Series. من الشعر الرمادي ، فاستخدم أي لون تريده من سلسلة %50

CHI ColorMaster Natural Gray من الشعر الرمادي ، فننصحك باستخدام%50

 يؤدي تفتيح الشعر إلى الكشف عن درجات األلوان الدافئة التي يجب أخذها في االعتبار لتحقيق اللون
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.    سماكة الشعر
هناك 3 أنواع رئيسية من سماكة الشعر ولكل منها مقاومة مختلفة الستخدام الوان صبغات الشعر.

 يتميز الشعر الناعم بسماكة اقل، على الرغم من أن هذا ال يعني أنه ال يوجد الكثير منه )لكل بوصة مربعة). بشكل عام هو األقل مقاومة للون الشعر وبالتالي يمكن معالجته بسهولة .
يمكن أن يكون أيًضا أكثر عرضة للتلف

يعتبر الشعر المتوسط طبيعيًا وهو االكثر شيوًعا، ال يحتاج عادةً إلى أي متطلبات خاصة عند التلوين.

 الشعر الكثيف هو السميك واألقوى. يوجد الكثير منه بشكل عام ويمكن أن يكون ثقياًل جدًا ويصعب التحكم به نظًرا لحجمه. يمكن أن يكون مقاوًما لصبغة تلوين الشعر وقد يحتاج إلى
مزيد من الجهد )أو الخطوات) عند التلوين. كما يحتاج بشكل عام لمزيد من المنتج وذلك للحصول على تغطية كاملة للشعر.

.    مساميّة الشعر
مسامية الشعر هي قدرة الشعر على امتصاص الترطيب - فكلما زادت نسبة الترطيب التي يمكن للشعر أن يمتصها، زادت مسامية الشعر.

تحدد نسبة المسامية قدرة الشعر على امتصاص اللون.

 يوصف الشعر ذو المسامية المنخفضة عموًما بالشعر الصحي. يمكن أن يكون المعًا جدًا ، خاصةً عندما يكون لونه أغمق. الشعر ذو
المسامية المنخفضة يتميز ببشرة قريبة جدًا من بعضها ومتماسكة. مما يجعل اللون أكثر صعوبة في اختراق الشعر ألنه يقاوم عملية الصبغ.

النوع 1 

 إن مساميّة الشعر الطبيعي عموًما تعني شعًرا ال يحتاج العناية الفائقة. البشرة ليست قريبة جدًا من بعضها . ستعمل بشكل عام على معالجة
اللون بنتيجة أكثر قابلية للظهور.

 مسامية الشعر العالية تنتج عن التلف من التبييض والعمليات الكيميائية و / أو البيئة
اللون جيدًا وبسرعة كبيرة ، حيث يكون جذع الشعرة مفتوًحا جدًا. 

قم بإجراء االختبار التالي للتحقق من مسامية الشعر:
 خذ خصلتين من الشعر وضعهما في وعاء من الماء وذلك لبضع دقائق. إذا كان الشعر يطفو، تكون له مسامية منخفضة. إذا بقي في الوسط ، 

غرق، فلديه مسامية عالية.

مالحظة: 

.4

.5

(الشعر األملس)

متباعدة. سوف يمتص الشعر ذو المسامية العالية هذا الشعر له بشرة  (يمكن أن يكون وراثية أيًضا).
النوع 3 

تختلف أنواع نسيج الشعر في المسامية.

 تكون له مسامية طبيعية. اما إذا

(الشعر المجعد)(الشعر المجعد) ، النوع 4 

(الشعر المجعد) (الشعر المموج) النوع ، 3 النوع 2 

عربى23



أسئلة مطروحة غالبًا

.   لماذا ال يتم تحميل قائمة عمالئي؟
تحقق من اتصال اإلنترنت. إذا كانت اإلنترنت تعمل بشكل صحيح ، فإما:    

.Add Color Formulation أ. حدد رمز اآللة في أعلى اليسار     . ستتم إعادتك إلى صفحة التوزيع وستحتاج إلى إعادة االختيار + إضافة صيغة اللون
.ب. أغلق التطبيق عن طريق التمرير ألعلى مرتين واختيار مسح الكل. 

.   كيف أعرف ما إذا كانت الصيغة دقيقة؟
إذا كان توزيع الصيغة الخاص بك يتجاوز نطاقًا محددًا مسبقًا ، فسيتوقف الجهاز عن التوزيع بمجرد حدوث ذلك وسيظهر موجه يوجهك إلى إعادة التوزيع.    

.Error إذا كان توزيع الصيغة الخاص بك ضمن نطاق محدد مسبقًا ، فسيستمر التوزيع وبمجرد اكتماله ، ستظهر نافذة الصياغة خطأ 
عندما تغلق خارج نافذة الصياغة ، ستظهر عالمة التبويب  

.   كيف أجد الصيغة الخاصة بي؟
بمجرد إرسال الصيغة إلى الجهاز ، ابحث عن اسمك في القائمة في صفحة التوزيع. حدد اسمك وبمجرد تمييزه باللون األحمر ، قم بتوزيع الصيغة الخاصة بك.

.   ماذا لو اخترت المصمم عن طريق الخطأ؟
ابحث عن الصيغة من خالل البحث عن اسم العميل الخاص بك في القائمة على صفحة التوزيع.

.   ماذا لو وضعت العلبة الخطأ في اآللة؟
استبدلها بالعلبة الصحيحة وأعد توزيع الصيغة ألن ذلك قد يؤثر على صيغتك.

.   كيف أجد صيغة سابقة لعميلي؟
 قم بالتمرير عبر محفوظات العميل حتى تجد تاريخ الخدمة الذي تم تطبيق الصيغة فيه . حدد .select من الشاشة الرئيسية ، ابحث عن اسم العميل في شريط البحث وحدد    

الصيغة وقم بإجراء التعديالت إذا لزم األمر.
Oz كم   .

 الحد األقصى هو Oz 8 ، والتي تشمل اللون والمطور.
.   ماذا لو فشلت الصيغة الخاصة بي في اإلرسال؟

.Wi-Fi / حاول إعادة اإلرسال. إذا فشل اإلرسال مرة أخرى ، فتحقق من اتصال اإلنترنت 
.   كيف أشحن الجهاز اللوحي؟

تأكد من توصيل الجهاز اللوحي بمصدر الطاقة داخل الجهاز.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

 أعد فتح تطبيق LG CHI ColorMaster وأعد تحديد + Add Formulation Color في صفحة التوزيع.

 ”االستمرار في التوزيع“

يمكننيالتوزيع لكل صيغة؟

مما يتيح لك صرف الكمية المتبقية المطلوبة. “Continue to Dispense”
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.      كيف يمكنني الوصول إلى مقاطع الفيديو اإلرشادية لـ LG CHI ColorMaster Factory؟
   .CHI على موقع LG CHI ColorMaster من التطبيق ، حدد رمز عالمة االستفهام في الزاوية اليمنى         العليا. سينقلك هذا مباشرة إلى صفحة

في هذه الصفحة ، سوف تكون قادًرا على الوصول إلى ملف التشغيل
دليل المستخدم ودليل المستخدم ومقاطع الفيديو اإلرشادية.

.     كيف أغلق تطبيق LG CHI ColorMaster Factory؟
اسحب ألعلى على الشريط من أسفل الشاشة. ثم اسحب ألعلى في التطبيق.      

.      كيف يمكنني ضبط مستوى الصوت؟
افتح الباب األيسر واضغط على الزر الطويل الموجود أعلى الجهاز.

.      كيف أرسل السجالت إلى مركز الخدمة؟
انتقل إلى شاشة اإلعدادات ، وحدد عام General. حدد حفظ السجالت Save Logs ، واضبط تاريخ البدء /   

لحدد Log Data Sync لإلرسال.
.     ماذا أفعل إذا تم تجميد الشاشة؟

من الجزء الخلفي من الآللة ، اقلب المفتاح البرتقالي لمدة 5       
.     ماذا أفعل إذا كانت شاشة الجهاز اللوحي مغلقة؟

انقر نقًرا مزدوًجا على الشاشة أو افتح الباب األيسر واضغط على زر الطاقة.
.      استبدال علبة جديدة” عند فحص العلبة ، ولكن لم يتم استبدالها؟ - Yes ماذا لو اخترت عن طريق الخطأ “نعم

استمر في استخدام العلبة ، لكن قراءة المستوى في شاشة اإلدارة لن تكون دقيقة.
.     ماذا أفعل إذا استمرت عالمة التبويب

 انقر على عالمة Cleaning tab للتأكد من ان علبة مستبدلة تم تنظيفها. إذا تم فحص العلبة ، 
إذا كان ال يزال يومض بعد تنظيف العلبة ، فحدد استبدال Replace لتلك العلبة. بمجرد نقل العلبة إلى الباب األيسر ، 

.No- Continue to use the current canister
.     لقد بدأت بالخطأ صيغة مصفف آخر. هل من الممكن استعادتها دون القيام بكل الخطوات؟

إذا بدأت معادلة ليست لك ، فاضغط على زر توقف الطوارئ Emergency Stop في نافذة الصيغة. من الشاشة الرئيسية ، ابحث عن عميل
 المصمم وحدد الصيغة األولى في سجل هذا العميل. 

.     ماذا أفعل إذا لم تتوقف العلبة عن التوزيع؟
 اضغط على توقف الطوارئ Emergency Stop وتحقق من لوحة scale plate للتأكد من وضعها في الموضع الصحيح.   

.     ماذا لو كنت بحاجة إلى عمل ما بين قوة مطور الحجم؟
 يمكن القيام بذلك عن طريق الوضع اليدوي باستخدام مطوري الحجم

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

 االنتهاء إذا لزم األمر ، 

ثواٍن ، ثم اقلبه وانتظر حتى يتم إعادة تشغيل التطبيق.

ثواٍن ، ثم اقلبه وانتظر حتى يتم إعادة تشغيل التطبيق.

 “التنظيف”

 انقر فوق التالي Next ، وحدد المصمم وأرسل الصيغة.

حجم oz 1/2+10 حجم 20.    حجم المطور سيكون 1/2oz على سبيل المثال ، Oz 1 من 15  و     و      و   10   20   30   40.

”ال- متابعة الستخدام العلبة الحالية“حدد 

Cleaning في الوميض؟
فتابع التنظيف.

 .Save وانقر فوق حفظ 
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استكشاف األخطاء وإصالحها

استكشاف األخطاء وإصالحها
تطبيق صيغة األلوان

اشارات وتنبيهات

الرجاء االتصال باإلنترنت.

حدد
 ”إعادة المحاولة“

 فقد ال يكون من الممكن نقلإذا تم توصيل عدة اجهزة باآللة في الوقت عينه ،  

retry لإلرسال مرة أخرى. 

(1

(2

إذا ظهرت الرسالة مرة أخرى ، 

/ g 240 لكل صيغة.
 ال يمكنك االستغناء عن أكثر من oz 8 / ال 

تجاوز g 240 كحد  

.Wifi الجهاز اللوحي أو الجهاز المحمول غير متصل بشبكة 
اتصل بنفس الشبكة المتصل بها الجهاز.

  اآللة قادرة فقط على توزيع oz 8 كحد أقصى. 
اضبط الكمية اإلجمالي لتكون أقل من هذا الوزن.

اتصال Wifi ليس جيدًا. تحقق من اتصال الشبكة 
 وحاول مرة أخرى.

سرعة اإلنترنت بطيئة أو اتصال Wifi ليس جيدًا. 

 .Wifi / فتحقق من اتصال اإلنترنت 

.    حدد رمز اتصال اآللة للتحقق من توصيل الجهاز اللوحي أو الجهاز المحمول باآللة

.    بنفس شبكة mobile تأكد من توصيل جهاز الجدول أو Wifi مثل اآللة.

* مالحظة: 
الصيغ بسبب أداء جهاز توجيه Wifi. كحد أقصى في آن واحد.

اسم الشركة ، اسم المتجر أو رقم التعريف الشخصي غير صحيح

تجاوز oz 8. الحد األقصى /   
أقصى /  

  g 240 يمكنك توزيع أكثر من

حدث خطأ غير معروف. فشل محتمل في الشبكة.
هل تود أن تجرب مجددا؟

فشل تحميل قائمة العمالء. أعد المحاولة؟

فشل إرسال الصورة. أعد المحاولة؟

فشل حفظ الخدمة. أعد المحاولة؟
فشل الحصول على قائمة المصمم. هل تريد اعادة المحاولة؟

فشل تحميل الخدمات.

فشل عملية الحفظ.

فشل عملية النقل.

حلول

 أعد التحقق من صحة المعلومات التي تم إدخالها. 
التطبيق على الجهاز اللوحي باالنتقال

 إلى اإلعدادات< خيارات متقدمة< معلومات األمان
going to Settings        Advanced        Security Information.

 يمكن العثور عليها فيإذا لزم األمر ، 
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ColorMaster آلة

اشارات وتنبيهات

لم يتم التعرف الى ال USB يرجى التحقق من طاقة كابل USB واآللة  
.Re-Calibration

حدد

 يظهر بعد االختيار لتوزيع الصيغة ، لكن ال يوجد وعاء على
.الميزان . ضع وعاًءا على الميزان وحاول التوزيع مرة أخرى.

تأكد من إغالق الباب الجانبي والمقبض.

 استبدل العلبة أو قم برجها جيدًا وأعد تركيب أو
نثر كمية صغيرة في سلة المهمالت يدويًا ثم أعد تركيبها

التنظيف ضروري.

 تظهر هذه المطالبة قبل توزيع الصيغة إذا كانت إحدى العلب
 المستخدمة منخفضة الكمية. استخدم الكمية المتبقية من اللون وابدأ

بالتوزيع أو استبدل العلبة قبل التوزيع.

 إذا لم يتم االستغناء عن العلبة بشكل صحيح أثناء الصيغة وكانت
 العلبة فارغة ، فاستبدلها بعلبة جديدة. إذا لم تكن العلبة فارغة ، قم

برجها أو قم بتوزيع كمية صغيرة في سلة المهمالت وأعد إدخال العلبة في اآللة.

.     يظهر لمجموعة التنظيف التلقائي المجدول
 .    يظهر إذا تم استبدال العلبة ، ولكن لم يتم إجراء التنظيف من الشاشة الرئيسية.

 إذا احتجت إلى تغيير العلبة أثناء التوزيع ، فقم بإزالة وعاء التركيبة وضع وعاًء فارًغا
 على الميزان لعملية التنظيف. أزل وعاء التنظيف وضع وعاء التركيبة مرة أخرى على

الميزان قبل البدء في توزيعها.

بعد استبدال العلبة ، سيتم توزيع قطرة صغيرة من المنتج أثناء التنظيف.

  إذا اكتمل توزيع الصيغة وكان الوعاء على المقياس ، فستظهر المطالبة جنبًا إلى جنب مع
.Ok الضوء األحمر الوامض. أخرج الوعاء من اآللة وحدد موافق

 يظهر هذا قبل صرف التركيبة عندما يكون وعاء التوزيع على الميزان. أخرج الوعاء من
اآللة وضع وعاًء فارًغا على الميزان ، ثم تابع توزيع التركيبة.

 ضع وعاء CHI على الميزان.

للصيانة ، سيتم توزيع قطرة صغيرة.

 Ok “يرجى إخراج الوعاء الذي تم توزيعه والنقر فوق ”موافق

الرجاء إفراغ الوعاء

 أخرج الوعاء الذي تم توزيعه وضعي الوعاء الفارغ على
الميزان.

الرجاء إغالق الباب.

_CANISTER SHORTAGE#
الكمية منخفضة. استخدام اللون المتبقي أو استبداله.

DISPENSING HAS PAUSED التوزيع متوقف
  على العلبة #__  

حلول

إلغالق التطبيق ، ثم قمRe-Calibration ”إعادة المعايرة“
ثواٍن ثم أعد تشغيله. بإيقاف تشغيل المفتاح الموجود خلف اآللة لمدة 5  

انتظر الى ان يتم إعادة تشغيل التطبيق.

(1
(2
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.CHI IONIC LIQUID HAIR COLOR جيًدا قبل محاولة استخدام صبغة شعر CHI IONIC COLOR MANUAL الرجاء قراءة دليل األلوان
 لالستخدام المهني فقط

تحذير: 
يجب عدم استخدام هذا المنتج لصبغ الرموش أو الحواجب ؛ القيام بذلك قد يسبب العمى. يحفظ بعيدا عن متناول األطفال.

غير مخصص للبيع بالتجزئة. لم يتم اختباره على الحيوانات. اللون األمريكي المتقدم.
يمكن أن تسبب صبغات الشعر ردود فعل تحسسية شديدة. اقرأ واتبع التعليمات. هذا المنتج غير مخصص لالشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 

- لديك طفح جلدي على وجهك أو فروة رأس حساسة ، ومتهيجة ومتضررة ، - عانيت من أي رد فعل بعد صبغ شعرك ، 
فعل على وشم مؤقت ”بالحناء السوداء“ في الماضي. تتم طباعة نسبة الخلط على الملصق.

MIXING RATIO 1:1 & 1:1:1 1 :1 :1    1 :1

تحذيرات
  CHI Color Generators أو Shine Color يجب ارتداء القفازات الواقية في جميع األوقات عند الفتح، الخلط ، اإلغالق أو اخذ بأي حال من األحوال •   

• في حالة دخول المنتج أو الخليط في العين عن طريق الخطأ ، اغسل على الفور وبشكل متكرر بالماء البارد واطلب العناية الطبية.
• إذا كان العميل يرتدي عدسات الصقة ، فيجب عليه إزالتها قبل غسلها بالماء.

• ال تستخدمه إذا ظهرت على الشعر أي عالمات تقصف أو تلف

STANDARD TESTS  االختبارات القياسية 

PRELIMINARY TEST اختبار أولي

 حتى لو كان عميلك يقوم بتلوين شعره لبعض الوقت ، فقد تتطور الحساسية فجأة أو تتفاقم في بعض األحيان. في بعض الحاالت ، يمكن أن يكون رد الفعل التحسسي خطيًرا. لذلك
يجب إجراء اختبار الحساسية قبل 48 ساعة من كل استخدام ، نظًرا لحقيقة أن بعض األشخاص لديهم حساسية من منتجات تلوين الشعر.

يحتوي هذا المنتج على مكونات قد تسبب تهيًجا للجلد لدى بعض األفراد ، ويجب إجراء اختبار أولي وفقًا لإلرشادات المصاحبة.

عاًما. 
قد يؤدي الوشم المؤقت ”بالحناء األسود“ إلى زيادة خطر إصابتك بالحساسية. ال تصبغ شعرك إذا:

-عانيت من رد

و
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.      اغسل منطقة صغيرة في الجزء الداخلي من ساعد العميل بالماء والصابون. جففها بقطن.
.     امزج جزًءا واحدًا من اللون المطلوب )أو خليط من األلوان) مع جزء متساٍو من CHI Color Generator المناسب. 

.     ضع التركيبة على الجزء الداخلي من الساعد باستخدام قطعة قطن واتركها لتجف.
.    ال تغسل ، ال تغطيه لمدة 48 ساعة.

.    افحص منطقة االختبار على مدار 48 ساعة.
.    بعد 48 ساعة قم بغسل المنطقة. إذا لم يحدث رد فعل ، فاستمر في صبغ الشعر.

.    هام:
.     ال تستخدم لون الشعر إذا ظهرت أي من هذه العالمات التحذيرية عند االختبار.

منطقة أو أي مكان يالمس فيه المنتج الجلد في أي وقت حتى بضعة أيام بعد التطبيق: احمرار ، حرقان ، حكة ، تورم ، تحسسات جلدية  أو تهيج.
.      ردود الفعل الفورية: في حالة حدوث أي تفاعالت )بما في ذلك مشاكل في التنفس ، ضيق في الصدر ، خفقان القلب ، الدوار ، الحكة ، 
االحمرار ، النتوءات  أو التورم) ابتعد عن المكان الذي تالمس فيه المنتج مع الجلد ، إما أثناء أو بعد فترة وجيزة من تطبيق االختبار األولي

أو أثناء استخدام المنتج ، ثم اغسله على الفور بماء دافئ. توقف عن االستخدام واحصل على رعاية طبية فوًرا. قم بتنبيه العميل بعدم استخدام
هذا المنتج أو أي منتج تفتيح آخر إال بعد استشارة الطبيب.

قم باالختبار االولي قبل أي تطبيق

.     امزج صيغة اللون وفقًا للسلسلة (1: 1)     (1 :1 :1)      
.    ضعه من الجذور إلى األطراف على خصلة كبيرة بما يكفي لعرض النتائج

.    الوقت لمدة 45-30 دقيقة ، اغسل الشعر جيداً وجففه
.    تحليل النتائج:

• إذا أظهر اختبار الخصلة تكسًرا أو عالمات تلف أخرى ، فال تستخدم المنتجات حتى يتم إعادة بناء الشعر وإعادة االختبار.
• اتبع دائًما مخططات الصياغة للحصول على نتائج يمكن معرفتها.

• تحليل فروة الرأس وبنية الشعر والعوامل المؤثرة.
• استخدم دائًما حكمك المهني.

.1

.1

 (أ)

 (ب)

.2

.2

.3

.3

.4

.4

.5

.6

.7

أو
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أسئلة
 Farouk Systems, Inc. Professional Technical Advisor اتصل بالمستشار الفني المحترف لشركة 

هاتف: 8705-775-281
اإلثنين - الجمعة: 8:00                                              

السبت: 8:00                                                 

CHI.COM

MA9248

 صباًحا - 5:00 
 صباًحا - 3:00 

مساًء
مساًء

(التوقيت المركزي)
(التوقيت المركزي)


