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Εισαγωγή στο LG CHI ColorMaster Factory

Τί κάνει το LG CHI ColorMaster Factory μοναδικό; 

- Καινοτόμος Τεχνολογία
- Βαφή Μαλλιών Χωρίς Αμμωνία
- Απεριόριστες Επιλογές Χρωμάτων, Μειωμένο Απόθεμα!
- Δημιουργήστε τις Δικές σας Δημιουργικές Εξατομικευμένες Δημιουργίες
- Πάνω από 30.000+ Προτεινόμενες Δημιουργίες Χρωμάτων

Καινοτόμος Τεχνολογί

Το LG CHI ColorMaster Factory δίνει τη δυνατότητα στους 
αρχάριους χρωματιστές να αναπτύξουν με σιγουριά τις 
καλλιτεχνικές τους δεξιότητες και στους πιο προχωρημένους 
χρωματιστές να αναμειγνύονται ελεύθερα και να ταιριάζουν με 
ολόκληρη τη χρωματική σειρά 108 Shine Shades.

Το LG CHI ColorMaster Factory προσφέρει την επιλογή να 
χρησιμοποιήσετε προγραμματισμένες δημιουργίες. Αυτές οι 
προτεινόμενες δημιουργίες έχουν δοκιμαστεί, αλλά υπάρχει περιθώριο 
για αλλαγές ώστε να μπορείτε να είστε σίγουροι με ο αποτέλεσμα. 

Χαρακτηριστικά και Οφέλη

• Αυτοδιανομή
• Tablet με οθόνη αφής
• Χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα για την ανίχνευση CHI Color Bowls
• Ενσωματωμένη κλίμακα για ακριβή μέτρηση χρώματος και προγραμματιστή
• Απομακρυσμένη αποστολή τύπων στο μηχάνημα χρησιμοποιώντας   
   την εφαρμογή LG CHI ColorMaster Factory
• Εύκολος καθαρισμός με χαμηλή συντήρηση
• Δύο επιλογές λειτουργίας: χειροκίνητη λειτουργία και λειτουργία  
   προσομοίωσης
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Βαφή Μαλλιών Χωρίς Αμμωνία

Χρησιμοποιεί τις συνθέσεις CHI® Shine Shades και CHI® Ionic Cream Color, 
αναμειγνύοντάς τις μεταξύ τους για να δημιουργηθεί ένα χρώμα κρέμας 
gel. Αυτό το χρώμα περιέχει ΜΕΑ αντί για επικίνδυνη αμμωνία. Διεισδύει 
εύκολα στα μαλλιά και παραμένει στη θέση του για πλήρη κάλυψη.
*Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο CHI Shine Shades για περισσότερες 
πληροφορίες.

Απεριόριστες επιλογές χρωμάτων, μειωμένο 
απόθεμα

Μόνο 10 κάνιστρα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και των 
108 χρωμάτων συν τους απεριόριστους συνδυασμούς, γεγονός 
που βοηθά στη διατήρηση του αποθέματος σε χαμηλά επίπεδα

- Δοχείο 1: 1Ν
- Δοχείο 2: 3Ν
- Δοχείο 3: 5Ν
- Δοχείο 4: Διαφανές πρόσθετο
- Δοχείο 5: Κόκκινο πρόσθετο
- Δοχείο 6: Χρυσό πρόσθετο
- Δοχείο 7: Βιολετί πρόσθετο
- Δοχείο 8: Σταχτί πρόσθετο 
- Δοχείο 9: Μπεζ πρόσθετο
- Δοχείο 10: Μπλε πρόσθετο
- Επιπλέον, 2 γεννήτριες χρώματος CHI για αναπλήρωση
- Προγραμματιστές όγκου 7, 10, 20, 30 και 40
- Δοχείο 11: 40 Όγκος
- Δοχείο 12: 0 Όγκος

• Χρησιμοποιεί δοχεία με βάση το αεροζόλ που εμποδίζουν τη   
  ροή οξυγόνου, αποφεύγοντας έτσι την οξείδωση του χρώματος  
  και μειώνοντας τα απόβλητα

• Εξοικονόμηση χώρου για σαλόνια ομορφιάς, ενοικιαστές     
   περιπτέρων ή σχολές αισθητικής
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Βασικές Λειτουργίες

Ενεργοποίηση σε tablet και μηχανή

•  Βεβαιωθείτε ότι το LG CHI ColorMaster Factory είναι
   συνδεδεμένο σε μια πηγή ρεύματος. (Συνιστάται να το
   συνδέσετε σε προστατευτικό υπέρτασης.)
•  Από το μπροστινό μέρος του μηχανήματος, γυρίστε το        
    πόμολο της αριστερής πλευράς για να ξεκλειδώσετε την πόρτα
•  Εισαγάγετε το χέρι και ενεργοποιήστε το tablet πατώντας    
   και κρατώντας πατημένο το επάνω κουμπί λειτουργίας
•  Μόλις ενεργοποιηθεί το tablet, πατήστε τον πορτοκαλί διακόπτη     
    στο πίσω μέρος του μηχανήματος στη θέση On (    ).
•  Η εφαρμογή LG CHI ColorMaster θα ανοίξει αυτόματα
•  Εάν η εφαρμογή δεν ανοίγει, βρείτε το εικονίδιο εφαρμογής   
   ColorMaster Factory και επιλέξτε αρχικοποίηση

Αρχικοποίηση

• Μόλις ανοίξει η εφαρμογή, το μηχάνημα θα αρχικοποιηθεί 
  αυτόματα. Αυτό περιλαμβάνει τα κάνιστρα που εκτελούν μία  
  πλήρη περιστροφή πριν μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε.

• Το μηχάνημα μπορεί να προετοιμαστεί για αντιμετώπιση
   προβλημάτων πηγαίνοντας στην οθόνη διαχείρισης και 
   επιλέγοντας Θέση Αρχικοποίησης
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Καθαρισμός των Κανίστρων

•  Από την οθόνη διανομής, επιλέξτε Διαχείριση

•  Επιλέξτε Καθαρισμός στην οθόνη διαχείρισης.

•  Θα εμφανιστεί το παράθυρο καθαρισμού με τα 12 κάνιστρα  
     σε λίστα. 
     Επιλέξτε το κουτάκι ΟΛΑ.  
*Μπορούν επίσης να επιλεγούν ή να αποεπιλεγούν 
μεμονωμένα κάνιστρα

•  Ανοίξτε την μπροστινή πόρτα και τοποθετήστε ένα άδειο
     μπολ CHI στην πλάκα της ζυγαριάς. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
     κλείσει και ασφαλίσει την πόρτα πριν ξεκινήσει ο καθαρισμός.

• Επιλέξτε Έναρξη

• Το μηχάνημα θα ξεκινήσει και θα αρχίσει να χορηγεί μια μικρή  
    ποσότητα από κάθε κάνιστρο.

•  Μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, το μηχάνημα θα δώσει μια  
     προτροπή.

•  Επιλέξτε Εντάξει για να επιστρέψετε στην οθόνη διαχείρισης
•  Επιλέξτε Αρχική Σελίδα για να επιστρέψετε στον Δημιουργό  
      Χρώματος
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Αντικατάσταση Μεμονωμένου Κανίστρου

•  Από την οθόνη Διαχείριση, εάν ένα κάνιστρο εμφανίζει μια 
     κόκκινη γραμμή ή καμία γραμμή, αυτό το κάνιστρο είναι είτε 
     χαμηλό είτε άδειο.
•  Επιλέξτε το κάνιστρο που είναι χαμηλό ή άδειο. Η γραμμή για 
     αυτό το κάνιστρο θα τονιστεί τώρα.
•  Επιλέξτε Αντικατάσταση

•  Το κάνιστρο θα περιστραφεί προς την αριστερή πλευρά. 
•  Ανοίξτε την αριστερή πλαϊνή πόρτα για να αφαιρέσετε το άδειο 
     κάνιστρο.
•  Αντικαταστήστε το με νέο κάνιστρο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
     ελέγξει το αυτοκόλλητο στο κάνιστρο για να βεβαιωθείτε 
     ότι ταιριάζει με τον αριθμό της υποδοχής στο μηχάνημα και 
     ευθυγραμμίστε το βέλος στο μπροστινό μέρος του κανίστρου 
     με το βέλος στη βάση του μηχανήματος.

•  Κλείστε την πόρτα και επιλέξτε Ναι ότι το κάνιστρο έχει 
     αντικατασταθεί.
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•  Επιλέξτε Καθαρισμός στην οθόνη Διαχείριση (η καρτέλα θα  
      αναβοσβήνει)

•  Θα εμφανιστεί το παράθυρο καθαρισμού και το κάνιστρο   
     που αντικαταστάθηκε θα επισημανθεί με το Απαραίτητος 
Καθαρισμός δίπλα στον αριθμό του κανίστρου
•  Τοποθετήστε ένα άδειο μπολ CHI στη ζυγαριά και επιλέξτε    
Ξεκινήστε τον καθαρισμό

•  Το μηχάνημα θα ξεκινήσει και θα διανείμει μια μικρή    
     ποσότητα από το αντικατασταθέν κάνιστρο
•  Μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, το μηχάνημα θα δώσει   
     μια προτροπή.
•  Επιλέξτε Εντάξει για να επιστρέψετε στην οθόνη Διαχείρισης
•  Επιλέξτε Αρχική Σελίδα για να επιστρέψετε στην οθόνη διανομής

Σημείωση: Εάν πρέπει να αντικατασταθούν πολλά 
κάνιστρα ταυτόχρονα, περιμένετε να τα καθαρίσετε αφού 
εγκατασταθούν όλα. Το παράθυρο καθαρισμού θα έχει όλα 
τα αντικατασταθέντα κάνιστρα με την ένδειξη Απαραίτητος 
Καθαρισμός δίπλα στους αριθμούς τους.

ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΠΕΡΊΣΤΡΕΦΕΤΕ 
ΧΕΊΡΟΚΊΝΗΤΑ ΤΑ ΚΑΝΊΣΤΡΑ ΕΝΩ ΕΊΝΑΊ ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΜΕΝΟ 
ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
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Καθαρίστε Ένα προς Ένα

•  Για να αφαιρέσετε τυχόν συσσωρευμένο χρώμα από το 
     ακροφύσιο των κανίστρων, μεταβείτε στην οθόνη 
     Διαχείριση και επιλέξτε Καθαρισμός Ένα προς Ένα

•  Αυτή η ενέργεια θα περιστρέψει κάθε κάνιστρο στην 
     μπροστινή θέση, έτσι ώστε να μπορείτε να 
     χρησιμοποιήσετε ένα υγρό πανί για να σκουπίσετε απαλά 
     τα ακροφύσια ξεχωριστά μέσα από την μπροστινή πόρτα
     

Για σύνθετες ρυθμίσεις διαχείρισης, ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο λειτουργίας LG CHI ColorMaster Factory.
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Λειτουργία LG CHI ColorMaster Factory App

Οι διαδικασίες λειτουργίας της εφαρμογής LG CHI ColorMaster 
Factory παρακάτω είναι ίδιες για την εσωτερική συσκευή του 
μηχανήματος και τις εξωτερικές συσκευές.

Μέρος Πρώτο – Διαχείριση Πελατών

Πώς να προσθέσετε πελάτες στο LG Color Master Factory

Η εφαρμογή LG CHI ColorMaster παρέχει έναν εύκολο τρόπο 
διαχείρισης και πρόσβασης σε υπηρεσίες χρωμάτων πελατών.

•  Από την αρχική οθόνη της εφαρμογής, ο στυλίστας θα μπορεί 
     να εγγράψει τον πελάτη επιλέγοντας το εικονίδιο Προσθήκη.
    *Σημείωση – εάν ο πελάτης επιθυμεί να εξαιρεθεί από την 
     εγγραφή, επιλέξτε το εικονίδιο Συνέχεια Χωρίς Εγγραφή
 
•  Ζητήστε από τον πελάτη σας να ελέγξει και να δηλώσει ότι 
     συμφωνεί με τη Συμφωνία εγγραφής. Αφού ελεγχθούν όλοι 
     οι όροι παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε Επόμενο. Εισαγάγετε 
     τα βασικά στοιχεία πελάτη (όνομα, αριθμό τηλεφώνου, 
     διεύθυνση…) και επιλέξτε Εγγραφή.

•  Ο νέος εγγεγραμμένος πελάτης θα προστεθεί τώρα στον 
      κατάλογο πελατών.

•  Ο κατάλογος Πελατών μπορεί να ταξινομηθεί αλφαβητικά ή 
     σύμφωνα με την πιο πρόσφατη προσθήκη.
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Αναζήτηση Πελατών στο LG CHI ColorMaster Factory

•  Από την αρχική οθόνη της εφαρμογής, εισαγάγετε το όνομα ή 
     τον αριθμό τηλεφώνου του πελάτη στη γραμμή αναζήτησης για 
     πρόσβαση στο προφίλ του πελάτη.
•  Επιλέξτε πελάτη για να προσθέσετε νέα σύνθεση χρώματος, 
      να προβάλετε το ιστορικό υπηρεσιών ή να επεξεργαστείτε 
      πληροφορίες προφίλ.

Επεξεργασία ή κατάργηση πελατών από το LG CHI ColorMaster 
Factory

•  Από την αρχική οθόνη της εφαρμογής, αναζητήστε το όνομα ή 
      τον αριθμό του πελάτη στη γραμμή αναζήτησης.
•  Επιλέξτε πελάτη και μεταβείτε στην Επεξεργασία Προφίλ (δίπλα
     στο Ιστορικό).
•  Εισαγάγετε το Συνθηματικό του Καταστήματος και επιλέξτε Εντάξει 
•  Από εδώ, το προφίλ του πελάτη μπορεί να ενημερωθεί ή να 
     αφαιρεθεί.
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Μέρος Δεύτερο

Δημιουργία χρησιμοποιώντας τα Τέσσερα Εύκολα Βήματα

Τα Τέσσερα Εύκολα Βήματα είναι τα θεμέλια και τα πιο σημαντικά βήματα για να διασφαλίσετε ότι θα επιτύχετε 
το χρώμα που θέλετε. Αυτά τα βήματα εφαρμόζονται με κάθε εφαρμογή χρώματος χρησιμοποιώντας τα CHI 
Ionic Shine Shades Υπηρεσία Υγρό Χρώμα Μαλλιών από παρθένο, διόρθωση, τόνωση ή λάμψη.

Βήμα 1: Προσδιορίστε το φυσικό επίπεδο από το οποίο ξεκινάτε

Ο καθορισμός του σημείου εκκίνησης είναι το θεμέλιο για την αποτελεσματική επιλογή του χρώματός σας. 
Αυτό σημαίνει ακριβή ανάλυση και αναγνώριση του φυσικού επιπέδου των μαλλιών του πελάτη. Τα δείγματα 
CHI Ionic Shine Shades Υγρή Βαφή Μαλλιών προσφέρουν έναν απλό τρόπο για να προσδιορίσετε το φυσικό 
επίπεδο των μαλλιών του πελάτη σας.

Προσδιορισμός του φυσικού επιπέδου

• Πάρτε ένα καθαρό, στεγνό τμήμα μαλλιών και κρατήστε το έτσι ώστε να απομακρύνεται ελαφρά από το 
    τριχωτό της κεφαλής.
• Επιλέξτε ένα από τα δείγματα με τον αριθμό 1 έως 11 και τοποθετήστε το έτσι ώστε να ταιριάζει με την 
    κατεύθυνση ανάπτυξης του τμήματος.
• Μόλις βρείτε αυτό που ταιριάζει, έχετε προσδιορίσει το φυσικό επίπεδο του πελάτη.
• Να ελέγχετε πάντα σε πολλά σημεία: κορυφή του κεφαλιού, αυχένα και την τρίχα όπως πέφτει, για να έχετε 
    μια πραγματική ένδειξη του φυσικού επιπέδου.
• Προσδιορίστε το ποσοστό του γκρι

Σημείωση:
Εάν το φυσικό επίπεδο του πελάτη βρίσκεται μεταξύ δύο επιπέδων CHI Ionic Shine Shades Liquid Hair Color Natural, 
επιλέξτε τα ακόλουθα για τη σύνθεσή σας:

• Πιο σκούρο επίπεδο κατά την ανύψωση
• Πιο ανοιχτό επίπεδο εάν εναποτίθεται
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Βήμα 2: Προσδιορίστε το επίπεδο που θέλετε να επιτύχετε

• Ίδιο επίπεδο
• Πιο ανοιχτό ή πιο σκούρο
• Κάλυψη ή ανάμειξη του γκρι

Ο σκοπός μιας επαγγελματικής διαβούλευσης είναι να εντοπίσει και να κατανοήσει τις προσδοκίες των 
πελατών από την υπηρεσία βαφής των μαλλιών του. Όταν αποφασίζετε για τα επίπεδα, αυτοί είναι οι 4 τύποι 
χρωματικών αποτελεσμάτων που μπορούν να επιτευχθούν με το CHI Ionic Shine Shades Liquid Hair Color.

1. Μπορείτε να ανοίξετε το φυσικό χρώμα των μαλλιών σας έως και 4 επίπεδα
2. Μπορείτε να σκουρύνετε τα μαλλιά
3. Μπορείτε να ταιριάξετε το φυσικό επίπεδο
4. Μπορείτε να αλλάξετε τον τόνο

Βήμα 3: Προσδιορίστε τον επιθυμητό τόνο

Το επόμενο βήμα στην επιλογή χρώματος είναι η επιλογή του τόνου που θέλετε να πετύχετε.
•  Ψυχρός
•  Ουδέτερος
•  Θερμός

Το τελικό χρωματικό αποτέλεσμα θα είναι ένας συνδυασμός των βαφών και της φυσικής υποκείμενης 
μελάγχρωσης των μαλλιών.

Κάντε αυτές τις ερωτήσεις στον εαυτό σας
1. Προτιμάει ψυχρούς ή θερμούς τόνους ο πελάτης σας;
2. Οι μπεζ ή οι χρυσαφί τόνοι θα ήταν πιο κολακευτικοί για τα μάτια και την επιδερμίδα του πελάτη;
3. Υπάρχουν υποκείμενοι τόνοι που πρέπει να εξουδετερώσετε;
4. Ενισχύετε ήδη τους τόνους στα μαλλιά;
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Βήμα 4: Προσδιορίστε την Ένταση της Γεννήτριας που Απαιτείται

Οι γεννήτριες χρώματος CHI έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν 
έως και 1 επίπεδο ανύψωσης για κάθε 10 μονάδες έντασης που 
χρησιμοποιούνται. Πάντα να κάνετε δοκιμή σε ένα μέρος των 
μαλλιών πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή.

Αφού προσδιορίσετε τα παρακάτω, είναι εύκολο να προσδιορίσετε 
την ένταση της γεννήτριας που χρειάζεστε.
1. Το φυσικό επίπεδο του πελάτη (Βήμα 1)
2. Το επίπεδο που θέλετε να επιτύχετε (Βήμα 2)
3. Τον τόνο που θέλετε να επιτύχετε (Βήμα 3)

Αν ανυψώνετε
• Προσδιορίστε πόσα επίπεδα θέλετε να σηκώσετε: ένα, δύο, τρία ή 
    τέσσερα
• Αυτό θα υποδείξει ποια ισχύ προγραμματιστή να χρησιμοποιήσετε 
    10, 20, 30 ή 40 Ένταση

Εάν κάνετε κατάθεση, παραμένετε στο ίδιο επίπεδο ή πηγαίνετε
για πιο σκούρο χρώμα
• Το CHI Color Generator 10 Volume συνιστάται πάντα για την 
    επίτευξη της μέγιστης απόθεσης χρώματος
    
CHI Color Generator Volume Lifting Action
• Τα ανοιχτότερα χρώματα έχουν μεγαλύτερη ανυψωτική δράση
• Τα πιο σκούρα χρώματα έχουν λιγότερη δράση ανύψωσης και 
    περισσότερη εναπόθεσης
• Επομένως, η ικανότητα ανύψωσης θα διαφέρει από επίπεδο 
    σε επίπεδο, ειδικά όταν αναμιγνύεται με μεγαλύτερες εντάσεις 
    γεννητριών χρώματος 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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Μέρος Τρίτο – Λειτουργίες χρήστη

Χρήση της Λειτουργίας Προσομοίωσης
Αυτή η λειτουργία παρέχει προτεινόμενες φόρμουλες με βάση 
το αρχικό και επιθυμητό χρώμα μαλλιών του πελάτη σας, ενώ 
εξακολουθεί να επιτρέπει δημιουργικές τροποποιήσεις.
•  Από την αρχική οθόνη της εφαρμογής, αναζητήστε και επιλέξτε
      πελάτη από τον κατάλογο πελατών
•  Επιλέξτε Έναρξη Λειτουργίας Προσομοίωσης
•  Επιλέξτε την επιλογή σύνθεσης: Μόνιμο χρώμα, Λάμψη, 
     Ημί-Μόνιμο χρώμα ή Γκρι Κάλυψη
•  Βεβαιωθείτε ότι το πρόσωπο του πελάτη είναι κεντραρισμένο 
     στην κατευθυντήρια γραμμή και τα μαλλιά πλαισιώνουν το 
     πρόσωπο, τραβήξτε μια φωτογραφία του πελάτη κάνοντας κλικ 
     στον λευκό κύκλο στα δεξιά.

Βήμα 1: Επιλέξτε Περιοχή μαλλιών 
    Η κάμερα θα αναγνωρίσει τα μαλλιά και θα ασπρίσουν.
    Η βούρτσα και τα εργαλεία γόμας μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
    για να επεξεργαστείτε την περιοχή των μαλλιών εάν χρειάζεται. 
    Το μέγεθος αυτών των εργαλείων μπορεί να προσαρμοστεί 
    σύροντας τη ράβδο αριστερά ή δεξιά.

•  Επιλέξτε Επόμενο όταν η εικόνα είναι έτοιμη.

Βήμα 2: Επιλέξτε Χρώμα έναρξης
•  Προσδιορίστε το αρχικό χρώμα μαλλιών κάνοντας κλικ στην 
      επιλογή χρώματος
•  Θα εμφανιστεί ο πίνακας τοίχου CHI ColorMaster. Επιλέξτε το 
      αρχικό επίπεδο του πελάτη και επιλέξτε Εντάξει. 
   *Χρησιμοποιήστε τα δάχτυλα για μεγέθυνση/σμίκρυνση στο 
      γράφημα
•  Στη συνέχεια, επιλέξτε το επιθυμητό 
     χρώμα μαλλιών κάνοντας κλικ στο 
     Επιλογή Χρώματος κάτω από το βέλος
•  Επιλέξτε το χρώμα που επιθυμεί ο 
     πελάτης από το γράφημα τοίχου 
     CHI ColorMaster και επιλέξτε Εντάξει
•  Ελέγξτε τις επιλογές και επιλέξτε  
      Επόμενο
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Βήμα 3: Τελικό χρώμα

• Ερώτηση αποποίησης ευθύνης – Αυτές είναι μόνο προτεινόμενες 
    φόρμουλες.

    Χρησιμοποιήστε επαγγελματική κρίση. Επιλέξτε Αποδοχή για να  
    συνεχίσετε.

• Θα εμφανιστούν οι επιλογές χρώματος 
    από το Βήμα 2.
• Για να προβάλετε τη σύγκριση του 
    αρχικού και του επιθυμητού επιπέδου 
   δίπλα-δίπλα, κάντε κλικ στο Σύγκριση 
   στην ενότητα εικόνας. Επιλέξτε κλείσιμο 
   για να επιστρέψετε στην   οθόνη τύπου.птом.
 
• Στην επάνω δεξιά γωνία, επιλέξτε εάν θα διανεμηθεί η φόρμουλα 
    σε γραμμάρια ή ουγγιές                   . Επιλέξτε την επιθυμητή ποσότητα 
    προϊόντος που θα διανεμηθεί. Οι επιλογές ποσότητας περιλαμβάνουν 
    Χρώμα + Προγραμματιστή. 
• Η προτεινόμενη ένταση προγραμματιστή θα προεπιλεγεί. Αυτό
    μπορεί να αλλάξει με βάση την κρίση του 
    στυλίστα.
• Θα εμφανιστεί ο χρόνος σύνθεσης και 
     επεξεργασίας.
• Εάν απαιτούνται πρόσθετες αλλαγές στον 
      τόνο ή το βάθος, επιλέξτε Προσθήκη 
      Προσαρμογής. Από εδώ, μπορούν να γίνουν 
     πρόσθετα ή ρυθμίσεις επιπέδου.
• Επιλέξτε Εντάξει όταν καθοριστεί η επιλογή. 
• Επιλέξτε την επιθυμητή ποσότητα προσαρμογής. Εάν χρειάζεται, μπορούν 
      να προστεθούν πολλαπλές ρυθμίσεις.
• Ελέγξτε τη φόρμουλα και επιλέξτε Επόμενο
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Βήμα 4: Επιλέξτε Στυλίστα

•  Επιλέξτε στυλίστα και επιλέξτε Υποβολή για αποστολή της Φόρμουλας

Βήμα 5: Για Πολλαπλές Φόρμουλες σε Έναν Πελάτη

•  Επαναλάβετε τα βήματα 1-4

Βήμα 6: Διανομή Φόρμουλων

•  Ανοίξτε την μπροστινή πόρτα και τοποθετήστε ένα άδειο μπολ 
      CHI στην πλάκα της ζυγαριάς. Φροντίστε να κλείσετε την πόρτα πριν 
      χορηγήσετε τη φόρμουλα.
•  Όταν είστε έτοιμοι να διανείμετε, βρείτε και επιλέξτε το όνομα του 
      στυλίστα από την οθόνη Διανομή στο μηχάνημα. Στη συνέχεια, η 
      φόρμουλα θα τονιστεί με κόκκινο χρώμα.
•  Επιλέξτε την επισημασμένη καρτέλα Διανομή. Το μηχάνημα θα 
      αρχικοποιήσει τη θέση και στη συνέχεια θα διανείμει τη φόρμουλαα. 
      Μην αγγίζετε το μηχάνημα και μην ανοίγετε καμία πόρτα κατά τη 
      διάρκεια της διανομής.
•  Οι συνιστώμενοι χρόνοι επεξεργασίας για τη φόρμουλα θα εμφανίζονται 
       στην οθόνη κατά τη διάρκεια της διανομής.
•  Το μηχάνημα θα σας ειδοποιήσει όταν η φόρμουλα είναι έτοιμη. Κλείστε 
       την καρτέλα στην οθόνη και αφαιρέστε το μπολ.
•  Η φόρμουλα σας είναι τώρα έτοιμη για ανάμειξη και εφαρμογή!
*Αν έχετε πολλές φόρμουλες, θα βρίσκονται στην ουρά.
Αντικαταστήστε το μπολ με ένα νέο μπολ και επαναλάβετε τη 
διαδικασία της φόρμουλας διανομής.
•  Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη της εφαρμογής, επιλέξτε 
      + προσθήκη Σύνθεση 
      Χρώματος
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Χρήση Χειροκίνητης Λειτουργίας

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει απεριόριστες προσαρμογές φόρμουλας 
με τις πλήρεις 108 αποχρώσεις ColorMaster που παρέχει ατελείωτες 
καλλιτεχνικές δυνατότητες.
•  Από την αρχική οθόνη της εφαρμογής, αναζητήστε και επιλέξτε 
     πελάτη από τον κατάλογο πελατών
•  Επιλέξτε Έναρξη Χειροκίνητης Λειτουργίας
•  Βήμα 1: Επιλέξτε Χρώμα
•  Στην επάνω δεξιά γωνία, επιλέξτε εάν θα διανεμηθεί ο τύπος σε
     γραμμάρια ή ουγγιές                . Το ποσό που θα διανεμηθεί μπορεί να 
      προσαρμοστεί για κάθε τμήμα, αφού γίνουν οι επιλογές.
•  Επιλέξτε την καρτέλα Χρώμα και 
      επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα από 
      τον πίνακα τοίχου CHI ColorMaster. 
      Επιλέξτε Εντάξει. *Χρησιμοποιήστε 
      τα δάχτυλα για μεγέθυνση στο γράφημα
•  Μπορούν να επιλεγούν έως και 3  
      χρώματα

•  Επιλέξτε την καρτέλα Προγραμματιστής και επιλέξτε την επιθυμητή 
     ένταση προγραμματιστή. Επιλέξτε Υποβολή.
•  Εάν απαιτούνται πρόσθετες αλλαγές στον τόνο ή το βάθος, κάντε 
      κλικ στην καρτέλα Προσαρμογές. Από εδώ, μπορούν να γίνουν πρόσθετα
     ή ρυθμίσεις επιπέδου. Επιλέξτε Εντάξει όταν καθοριστεί η επιλογή.
•  Εάν χρειάζεται, μπορούν να προστεθούν περισσότερες ρυθμίσεις.
•  Το ποσό που θα διανεμηθεί μπορεί να προσαρμοστεί για κάθε 
     τμήμα αφού γίνουν οι επιλογές.
•  Ελέγξτε τις επιλογές και επιλέξτε Επόμενο
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•  Βήμα 2: Επιλέξτε Σχεδιαστή
•  Επιλέξτε στυλίστα και επιλέξτε Υποβολή για αποστολή της φόρμουλας

•  Βήμα 3: Για πολλαπλές Φόρμουλες σε έναν πελάτη
•  Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2

•  Βήμα 4: Διανομή Φορμουλών
•  Ανοίξτε την μπροστινή πόρτα και τοποθετήστε ένα άδειο μπολ 
      CHI στην πλάκα της ζυγαριάς. Φροντίστε να κλείσετε την πόρτα πριν 
      χορηγήσετε τη φόρμουλα.
•  Όταν είστε έτοιμοι να διανείμετε, βρείτε και επιλέξτε το όνομα του 
      στυλίστα από την οθόνη Διανομή στο μηχάνημα. Στη συνέχεια, η   
      φόρμουλα θα τονιστεί με κόκκινο χρώμα.
•  Επιλέξτε την επισημασμένη καρτέλα Διανομή. Το μηχάνημα θα 
      αρχικοποιήσει τη θέση και στη συνέχεια θα διανείμει τη φόρμουλα. 
      Μην αγγίζετε το μηχάνημα και μην ανοίγετε καμία πόρτα κατά τη 
      διάρκεια της διανομής.
•  Οι συνιστώμενοι χρόνοι επεξεργασίας για τη φόρμουλα θα 
      εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της διανομής.
•  Το μηχάνημα θα σας ειδοποιήσει όταν ο τύπος είναι έτοιμος. Κλείστε 
      την καρτέλα στην οθόνη και αφαιρέστε το μπολ.
•  Η φόρμουλα σας είναι τώρα έτοιμη για ανάμειξη και εφαρμογή!

*Αν έχετε πολλές φόρμουλες, θα βρίσκονται στην ουρά. Αντικαταστήστε το μπολ 
με ένα νέο μπολ και επαναλάβετε τη διαδικασία της φόρμουλας διανομής.

•  Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη της εφαρμογής, επιλέξτε  + Προσθήκη 
        Σύνθεση Χρώματος
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Παράρτημα

Παράγοντες που Επηρεάζουν

1. Φυσικό χρώμα μαλλιών
Ο προσδιορισμός του φυσικού χρώματος των μαλλιών σας είναι Ο ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ παράγοντας για να 
πετύχετε το σωστό χρώμα μαλλιών.
Πάντα να αναγνωρίζετε το φυσικό χρώμα των μαλλιών σας από τις ρίζες, ΟΧΙ από τις άκρες, αλλά να 
έχετε κατά νου ότι το χρώμα του μεσαίου άξονα και του άκρου μπορεί επίσης να επηρεάσει τα συνολικά 
αποτελέσματα του χρώματος.

2. Υπάρχον Χρώμα
Πριν από τη βαφή, εξετάστε το ιστορικό των μαλλιών τους τελευταίους 12 - 18 μήνες. Οποιοδήποτε χρώμα 
έχει χρησιμοποιηθεί με προγραμματιστή / υπεροξείδιο θα έχει επίδραση στο αποτέλεσμα του επιθυμητού 
χρώματος.

Για παράδειγμα: Εάν τα μαλλιά σας τώρα είναι βαμμένα σκούρα και θέλετε να γίνουν πιο ανοιχτά, δεν 
μπορείτε να βάλετε άλλο μόνιμο χρώμα μαλλιών από πάνω, καθώς δεν θα κάνει τίποτα. Για να πετύχετε το 
πιο ανοιχτό χρώμα, πρέπει να ακολουθήσετε τη Διαδικασία Ξανοίγματος Μαλλιών. Ξανοίγοντας τα μαλλιά 
θα εκτεθούν σε ζεστούς τόνους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να επιτευχθεί το τελικό επιθυμητό 
χρώμα.

Εάν έχετε ένα ημιμόνιμο χρώμα στα μαλλιά σας, μπορεί επίσης να επηρεάσει το αποτέλεσμα που 
επιθυμείτε για το μόνιμο χρώμα μαλλιών.

3. Ποσοστό γκρίζων μαλλιών
Όταν βάφετε γκρίζα μαλλιά, είναι σημαντικό να καθορίσετε το ποσοστό των συνολικών γκρίζων μαλλιών. 
Τα γκρίζα μαλλιά έχουν 0 χρωστική ουσία, που σημαίνει ότι το μόνιμο χρώμα μαλλιών θα απορροφηθεί 
διαφορετικά σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο χρώμα. Η Φυσική μας Γκρι Κάλυψη είναι ειδικά 
σχεδιασμένη για να καλύπτει τα μαλλιά που είναι πάνω από 50% γκρίζα.

Εάν έχετε πάνω από 50% γκρίζα μαλλιά, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε τη σειρά CHI ColorMaster 
Natural Grey Coverage με προγραμματιστή έντασης 20.

Εάν έχετε κάτω από 50% γκρίζα μαλλιά, χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε χρώμα επιθυμείτε από τη σειρά CHI 
ColorMaster Standard.

Αυξήσεις Διανομής

Χρώματα Γραφήματος Τοίχου

•  Μπορούν να επιλεγούν έως
     και 3 χρώματα
•  Το ελάχιστο είναι 1/2 oz

Το μέγιστο είναι 3 oz 
Προγραμματιστές

•  Μπορούν να επιλεγούν έως 
     2 Προγραμματιστές
•  Το ελάχιστο είναι 1/2 oz     
     Το μέγιστο είναι 6 oz
     Προσαρμογές
**Ελάχιστη έντση 7 
Η διανομή είναι 1 oz

Μπορούν να γίνουν έως και 3 
προσαρμογές στις ακόλουθες 
προσαυξήσεις:

  • 1 σφηνάκι (1/60 oz)
  • 2 σφηνάκια (1/30 oz)
  • 3 σφηνάκια (1/20 oz)
  • 1/8 oz
  • 1/4 oz
  • 1/2 oz
  • 3/4 oz
  • 1 ουγκιά
**Οι αυξήσεις του Πορτοκαλί 
Πρόσθετου ξεκινούν από  
1/8 oz
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4. Πάχος μαλλιών
Υπάρχουν 3 κύριοι τύποι πάχους μαλλιών και ο καθένας έχει διαφορετική αντίσταση στο χρώμα των μαλλιών.

Τα λεπτά μαλλιά έχουν το λιγότερο πάχος, αν και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι πολλά (ανά τετραγωνική ίντσα). Γενικά είναι το λιγότερο ανθεκτικό στο 
χρώμα των μαλλιών και ως εκ τούτου μπορεί εύκολα να υπερεπεξεργαστεί. Μπορεί επίσης να είναι πιο επιρρεπές σε ζημιές.

Τα μεσαία μαλλιά θεωρούνται κανονικά ή πιο συνηθισμένα και συνήθως δεν χρειάζονται ιδιαίτερες απαιτήσεις κατά τη βαφή.

Τα παχιά μαλλιά είναι τα πιο πυκνά και δυνατά. Γενικά είναι πολλά και μπορεί να είναι αρκετά βαριά και δύσκολο να ελεγχθούν λόγω του όγκου τους. 
Μπορεί να είναι ανθεκτικά στη βαφή των μαλλιών και μπορεί να χρειαστεί λίγη περισσότερη προσπάθεια (ή βήματα) κατά τη βαφή. Επίσης χρειάζονται 
γενικά περισσότερο προϊόν για να καλυφθεί όλος ο όγκος των μαλλιών.

5.  Πόρωση Μαλλιών
Το πορώδες των μαλλιών είναι η ικανότητα της τρίχας να απορροφά την υγρασία - όσο περισσότερη υγρασία μπορεί να απορροφήσει η τρίχα, τόσο 
πιο πορώδη είναι η τρίχα. Η ποσότητα του πορώδους καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα μαλλιά θα δεχτούν το χρώμα των μαλλιών.

Τα μαλλιά χαμηλού πορώδους αναφέρονται γενικά ως υγιή. Μπορεί να είναι αρκετά λαμπερά, ιδιαίτερα όταν είναι πιο σκούρο χρώμα. Τα μαλλιά 
χαμηλού πορώδους έχουν πετσάκια που είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Αυτό μπορεί να κάνει πιο δύσκολη τη διείσδυση του χρώματος στα μαλλιά 
καθώς αντιστέκεται στη διαδικασία της βαφής. Τύπος 1 (ίσια μαλλιά)

Τα μαλλιά με κανονικό πορώδες γενικά είναι μαλλιά χαμηλής συντήρησης. Τα πετσάκια δεν είναι πολύ κοντά μεταξύ τους αλλά ούτε πολύ μακριά. Γενικά 
επεξεργάζονται το χρώμα με ένα πιο προβλέψιμο αποτέλεσμα. Τύπος 2 (σπαστά μαλλιά), Τύπος 3 (σγουρά μαλλιά)

Τα μαλλιά με κανονικό πορώδες γενικά είναι μαλλιά χαμηλής συντήρησης. Τα πετσάκια δεν είναι πολύ κοντά μεταξύ τους αλλά ούτε πολύ μακριά. 
Γενικά επεξεργάζονται το χρώμα με ένα πιο προβλέψιμο αποτέλεσμα. Τύπος 2 (σπαστά μαλλιά), Τύπος 3 (σγουρά μαλλιά)

Εκτελέστε την ακόλουθη δοκιμή για να ελέγξετε το πορώδες των μαλλιών:
Πάρτε μία-δυο τούφες από τα μαλλιά και ρίξτε τα σε ένα μπολ με νερό. Αφήστε τα να καθίσουν για μερικά λεπτά. Εάν τα μαλλιά επιπλέουν, έχουν 
χαμηλό πορώδες. Αν μείνει στη μέση έχουν κανονικό πορώδες. Αν βυθιστούν, έχουν υψηλό πορώδες.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Οι τύποι υφής μαλλιών διαφέρουν ως προς το πορώδες.
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Συχνές Ερωτήσεις

1. Γιατί δεν φορτώνεται η λίστα πελατών μου;
    Ελέγξτε τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Εάν το Διαδίκτυο λειτουργεί σωστά, είτε:
     Α) Επιλέξτε το εικονίδιο του μηχανήματος επάνω αριστερά      . Θα μεταφερθείτε ξανά στη σελίδα διανομής και θα χρειαστεί να  
     επιλέξετε ξανά + Προσθήκη Σύνθεσης Χρώματος.
     Β) Κλείστε την εφαρμογή σύροντας δύο φορές προς τα επάνω και επιλέγοντας διαγραφή όλων. Ανοίξτε ξανά την εφαρμογή
     LG CHI ColorMaster και επιλέξτε ξανά + Προσθήκη Σύνθεσης Χρώματος στη σελίδα διανομής.
2. Πώς θα ξέρω εάν η φόρμουλά μου είναι ακριβής;
     Εάν η διανομή φόρμουλας υπερβεί ένα προκαθορισμένο εύρος, το μηχάνημα θα σταματήσει τη διανομή μόλις συμβεί αυτό 
     και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας κατευθύνει να τη χορηγήσετε ξανά.
     Εάν η διανομή της φόρμουλάς σας βρίσκεται κάτω από ένα προκαθορισμένο εύρος, η διανομή θα συνεχιστεί και μόλις 
     ολοκληρωθεί, το παράθυρο φόρμουλας θα εμφανίσει ΣΦΑΛΜΑ. Όταν κλείσετε έξω από το παράθυρο της σύνθεσης, θα 
     εμφανιστεί η καρτέλα «Συνέχεια Διανομής» επιτρέποντάς σας να διανείμετε το υπόλοιπο ποσό που χρειάζεστε.
3. Πώς μπορώ να βρω τη φόρμουλα μου;
     Αφού στείλετε τη φόρμουλά σας στο μηχάνημα, βρείτε το όνομά σας στην ουρά στη σελίδα διανομής. Επιλέξτε το όνομά σας
     και μόλις επισημανθεί με κόκκινο, διανείμετε τη φόρμουλα σας.
4. Τι γίνεται αν κατά λάθος επιλέξω τον λάθος στυλίστα;
    Βρείτε τη φόρμουλα αναζητώντας το όνομα του πελάτη σας στην ουρά στη σελίδα διανομής.
5. Τι γίνεται αν βάλω το λάθος κάνιστρο στο μηχάνημα;
    Αντικαταστήστε με το σωστό κάνιστρο και επαναδιανείμετε τη φόρμουλα καθώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τη 
     φόρμουλα σας.
6. Πώς μπορώ να βρω μια προηγούμενη φόρμουλα για τον πελάτη μου;
    Από την αρχική οθόνη, αναζητήστε το όνομα του πελάτη στη γραμμή αναζήτησης και επιλέξτε. Κάντε κύλιση στο ιστορικό 
     του πελάτη μέχρι να βρείτε την ημερομηνία εξυπηρέτησης που εφαρμόστηκε η φόρμουλα. Επιλέξτε τη φόρμουλα και κάντε 
     προσαρμογές εάν χρειάζεται.
7. Πόσες ουγγιές μπορώ να διανέμω ανά φόρμουλα;
     Το μέγιστο ποσό είναι 8 ουγγιές, το οποίο περιλαμβάνει χρώμα και προγραμματιστή.
8. Τι γίνεται αν η φόρμουλά μου αποτύχει να στείλει;
    Προσπαθήστε να στείλετε ξανά. Εάν αποτύχει η επαναποστολή, ελέγξτε τη σύνδεση Διαδικτύου/Wi-Fi.
9. Πώς φορτίζω το tablet;
    Βεβαιωθείτε ότι το tablet είναι συνδεδεμένο στην πηγή τροφοδοσίας του μηχανήματος.
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10. Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στα βίντεο οδηγιών του LG CHI ColorMaster Factory;
       Από την εφαρμογή, επιλέξτε το εικονίδιο του ερωτηματικού στην επάνω δεξιά γωνία         . Αυτό θα σας μεταφέρει απευθείας στη 
       σελίδα LG CHI ColorMaster στον ιστότοπο της CHI. Σε αυτή τη σελίδα, θα έχετε πρόσβαση στο Λειτουργικό
       Εγχειρίδιο, το Εγχειρίδιο χρήστη και τα Βίντεο με οδηγίες.
11. Πώς μπορώ να κλείσω την εφαρμογή LG CHI ColorMaster Factory;
       Από το κάτω μέρος της οθόνης, σύρετε προς τα επάνω στη γραμμή. Στη συνέχεια, σύρετε προς τα πάνω στην εφαρμογή.
12. Πώς ρυθμίζω την ένταση του ήχου;
       Ανοίξτε την αριστερή πλαϊνή πόρτα και πατήστε το μακρύ κουμπί στο επάνω μέρος του τραπεζιού.
13. Πώς μπορώ να στείλω αρχεία καταγραφής στο κέντρο εξυπηρέτησης;
       Μεταβείτε στην οθόνη Ρυθμίσεις, επιλέξτε Γενικά. Επιλέξτε Αποθήκευση Αρχείων Καταγραφής, προσαρμόστε την 
       ημερομηνία έναρξης/λήξης εάν χρειάζεται και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
       Επιλέξτε Συγχρονισμός Δεδομένων Καταγραφής για αποστολή.
14. Τι κάνω εάν η οθόνη είναι παγωμένη;
        Από το πίσω μέρος του μηχανήματος, απενεργοποιήστε τον πορτοκαλί διακόπτη για 5 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια ανοίξτε  
        τον και περιμένετε να επανεκκινηθεί η εφαρμογή.
15. Τι κάνω εάν η οθόνη του tablet του μηχανήματος είναι απενεργοποιημένη;
        Πατήστε δύο φορές στην οθόνη ή ανοίξτε την αριστερή πλαϊνή πόρτα και πατήστε το κουμπί λειτουργίας.
16. Τι θα συμβεί αν κατά λάθος επέλεξα «Ναι – Αντικαταστάθηκε με νέο κάνιστρο» κατά τον έλεγχο ενός κανίστρου, αλλά 
        δεν αντικαταστάθηκε;
        Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το κάνιστρο, αλλά η ένδειξη επιπέδου στην οθόνη Διαχείρισης δεν θα είναι ακριβής.
17. Τι κάνω εάν η καρτέλα Καθαρισμός συνεχίζει να αναβοσβήνει;
       Κάντε κλικ στην καρτέλα Καθαρισμός για να ελέγξετε ότι το κάνιστρο που αντικαταστάθηκε έχει καθαριστεί. Εάν το κάνιστρο
       είναι επισημασμένο, προχωρήστε στον καθαρισμό.
       Εάν εξακολουθεί να αναβοσβήνει μετά τον καθαρισμό, επιλέξτε Αντικατάσταση για αυτό το κάνιστρο. Μόλις το κάνιστρο 
       μετακινηθεί στην αριστερή πόρτα, επιλέξτε «Όχι - Συνέχεια χρήσης του τρέχοντος κανίστρου».
18. Ξεκίνησα κατά λάθος τη φόρμουλα ενός άλλου στυλίστα. Είναι δυνατόν να γίνει ανάκτηση χωρίς να  
        πραγματοποιηθούν όλα τα βήματα;
       Εάν ξεκινήσατε μια φόρμουλα που δεν είναι δική σας, πατήστε το κουμπί Διακοπή Έκτακτης Ανάγκης στο παράθυρο 
       σύνθεσης. Από την αρχική οθόνη, βρείτε τον πελάτη του στυλίστα και επιλέξτε την πρώτη φόρμουλα στο ιστορικό αυτού του 
       πελάτη. Πατήστε Επόμενο, επιλέξτε τον στυλίστα και υποβάλετε τη φόρμουλα.
19. Τι κάνω εάν ένα κάνιστρο δεν σταματήσει να διανέμει;
      - Πατήστε Διακοπή Έκτακτης Ανάγκης και ελέγξτε την πλάκα της ζυγαριάς για να βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση.
20. Τι γίνεται αν χρειαστεί να κάνω μια ενδιάμεση δύναμη προγραμματιστή έντασης;
      - Αυτό μπορεί να γίνει μέσω χειροκίνητης λειτουργίας χρησιμοποιώντας τους προγραμματιστές έντασης 10, 20, 30 και 40. Για
       παράδειγμα, 1 ουγκιά του προγραμματιστή έντασης 15 θα ήταν ½ oz έντασης 10 + ½ oz έντασης 20
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Επίλυση Προβλημάτων
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Επίλυση Προβλημάτων
Εφαρμογή Σύνθεσης 

Χρωμάτων

Προτροπή 

Παρακαλούμε συνδεθείτε στο διαδίκτυο.
Το tablet ή η φορητή συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο WiFi. 
Συνδεθείτε στο ίδιο δίκτυο με το μηχάνημα.

Το μηχάνημα μπορεί να διανείμει μόνο 8 oz / 240 g ανά 
φόρμουλα. Προσαρμόστε το συνολικό ποσό για να είναι κάτω 
από αυτό βάρος.

Η σύνδεση WiFi δεν είναι καλή. Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου και 
δοκιμάστε ξανά.

Η ταχύτητα του Διαδικτύου είναι αργή ή η σύνδεση WiFi δεν 
είναι καλή.
Επιλέξτε “Επανάληψη” για αποστολή ξανά. Εάν το μήνυμα 
εμφανιστεί ξανά, ελέγξτε τη σύνδεση στο διαδίκτυο/WiFi.

1) Επιλέξτε το εικονίδιο σύνδεσης του μηχανήματος για να 
ελέγξετε ότι το tablet ή η φορητή συσκευή είναι συνδεδεμένη 
στο μηχάνημα.
2) Ελέγξτε ότι το tablet ή η κινητή συσκευή είναι συνδεδεμένη 
στο ίδιο δίκτυο WiFi με το μηχάνημα.
*Σημείωση: Εάν είναι συνδεδεμένες πάρα πολλές συσκευές 
στο μηχάνημα την ίδια στιγμή, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η 
μεταφορά φορμουλών λόγω
της απόδοσης του δρομολογητή WiFi. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν το πολύ 10 συσκευές ταυτόχρονα.

Το Όνομα της Εταιρείας, το Όνομα του Καταστήματος ή το  
PIN είναι λανθασμένο

Ξεπέρασε το μέγιστο 8 oz. / Ξεπέρασε το μέγιστο 240 g / Δεν μπορείτε 
να διανείμετε πάνω από 8 oz / Δεν μπορείε να διανείμετε πάνω από 
240 g

Προέκυψε ένα άγνωστο σφάλμα. Πιθανή αποτυχία δικτύου. 
Θέλετε να προσπαθήσετε ξανά;

Αποτυχία φόρτωσης λίστα πελατών. Θέλετε να δοκιμάσετε ξανά;

Η αποστολή φωτογραφίας απέτυχε. Θέλετε να δοκιμάσετε ξανά;

Η αποθήκευση της υπηρεσίας απέτυχε. Θέλετε να δοκιμάσετε ξανά;

Η λήψη της λίστα στυλιστών απέτυχε. Θέλετε να δοκιμάσετε ξανά;

Η φόρτωση των υπηρεσιών απέτυχε.

Η αποθήκευση απέτυχε.

Η μεταφορά απέτυχε.

Λύση

Ελέγξτε ξανά ότι οι πληροφορίες που εισάγατε είναι σωστές. Εάν 
χρειάζεται, μπορείτε να τις βρείτε στην εφαρμογή στο tablet του 
μηχανήματος 
πηγαίνοντας στις Ρυθμίσεις          Για Προχωρημένους           Πληροφορίες 
σφαλείας
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Μηχανή ColorMaster

Προτροπή 

Η σύνδεση USB δεν αναγνωρίζεται. Παρακαλούμε ελέγξτε την ισχύ 
του καλωδίου USB και το μηχάνημα. Επαναβαθμονόμηση.

Επιλέξτε το κουμπί “Επαναβαθμονόμηση” για να κλείσετε την 
εφαρμογή, στη συνέχεια απενεργοποιήστε τον διακόπτη πίσω 
από το μηχάνημα για 5 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε ξανά. 
Περιμένετε για την επανεκκίνηση της εφαρμογής.

Εμφανίζεται μετά την επιλογή της διανομής μιας φόρμουλας, 
αλλά δεν υπάρχει πιάτο στη ζυγαριά. Τοποθετήστε ένα πιάτο στη 
ζυγαριά και προσπαθήστε να το διανείμετε ξανά.

Βεβαιωθείτε ότι η πλαϊνή πόρτα είναι κλειστή και ότι η λαβή είναι 
ασφαλισμένη.

Αυτή η προτροπή εμφανίζεται πριν από τη διανομή μιας 
φόρμουλας, εάν ένα από τα κάνιστρα που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν είναι χαμηλά. Χρησιμοποιήστε την υπόλοιπη 
ποσότητα χρώματος και ξεκινήστε τη διανομή ή αντικαταστήστε 
το κάνιστρο πριν το διανείμετε.

Εάν ένα κάνιστρο δεν διανέμει σωστά κατά τη διάρκεια μιας 
φόρμουλας και
το κάνιστρο είναι άδειο, αντικαταστήστε το με ένα νέο κάνιστρο. 
Εάν το κάνιστρο δεν είναι άδειο, ανακινήστε το κάνιστρο ή ρίξτε 
λίγο σε έναν κάδο απορριμμάτων και τοποθετήστε ξανά το 
κάνιστρο στο μηχάνημα.

1) Εμφανίζεται για το σετ Προγραμματισμένος Αυτόματος Καθαρισμός
2) Εμφανίζεται εάν αντικαταστάθηκε ένα κάνιστρο, αλλά ο καθαρισμός 
δεν πραγματοποιήθηκε από την οθόνη Διαχείρισης.

Εάν ένα κάνιστρο πρέπει να αλλάξει κατά τη διάρκεια μιας 
διανομής, αφαιρέστε το πιάτο της φόρμουλας και τοποθετήστε 
ένα άδειο στη ζυγαριά για τη διαδικασία καθαρισμού. Αφαιρέστε 
το πιάτο καθαρισμού και τοποθετήστε το πιάτο της φόρμουλας 
πίσω στη ζυγαριά πριν συνεχίσετε με τη διανομή της φόρμουλας.

Μετά την αντικατάσταση ενός κανίστρου, μια μικρή ποσότητα 
προϊόντος θα διανεμηθεί κατά τον καθαρισμό.

Εάν ολοκληρωθεί η διανομή φόρμουλας και το πιάτο αφεθεί στη 
ζυγαριά, θα εμφανιστεί μια προτροπή μαζί με ένα κόκκινο φως 
που θα αναβοσβήνει. Αφαιρέστε το πιάτο από το μηχάνημα και 
επιλέξτε Εντάξει.

Αυτό εμφανίζεται πριν από τη διανομή μιας φόρμουλας όταν ένα 
διανεμόμενο πιάτο βρίσκεται στη ζυγαριά. Αφαιρέστε το πιάτο 
από το μηχάνημα και τοποθετήστε ένα άδειο στη ζυγαριά και, στη 
συνέχεια, προχωρήστε στη διανομή της φόρμουλας

Τοποθετήστε το πιάτο CHI στη ζυγαριά.

Απαιτείται καθαρισμός.

Για διατήρηση, θα διανεμηθεί μία μικρή ποσότητα

Παρακαλούμε αφαιρέστε το πιάτο που έχει διανεμηθεί και πατήστε 
Εντάξει

Παρακαλούμε αδειάστε το πιάτο

Παρακαλούμε αφαιρέστε το πιάτο που διανεμήθηκε και βάλτε το 
άδειο πιάτο στη ζυγαριά.

Παρακαλούμε κλείστε την πόρτα.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΝΙΣΤΡΟΥ
Η ποσότητα του δοχείου #__ μπορεί να είναι χαμηλή. 
Χρησιμοποιήστε το υπόλοιπο χρώμα ή αντικαταστήστε το κάνιστρο.

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙ
Κάνιστρο #__ Αντικαταστήστε το κάνιστρο Ή
Ανακινήστε το κάνιστρο και τοποθετήστε το ξανά Ή ρίξτε μικρή 
ποσότητα στον κάδο απορριμμάτων με το χέρι και εγκαταστήστε 
ξανά

Λυσή
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ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΊΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΊΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΊΡΊΔΊΟ CHI IONIC COLOR ΠΡΊΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΊΜΟΠΟΊΗΣΕΤΕ CHI 
IONIC ΥΓΡΟ ΧΡΩΜΑ ΜΑΛΛΊΩΝ.

ΜΟΝΟ ΓΊΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν περιέχει συστατικά που μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος σε ορισμένα άτομα και 
θα πρέπει πρώτα να γίνει μια προκαταρκτική δοκιμή σύμφωνα με τις συνοδευτικές οδηγίες. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τη βαφή βλεφαρίδων ή φρυδιών. Μπορεί να προκαλέσει τύφλωση. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 
ΔΕΝ ΔΊΑΤΊΘΕΤΑΊ ΓΊΑ ΛΊΑΝΊΚΗ ΑΓΟΡΑ. ΔΕΝ ΔΟΚΊΜΑΖΤΑΊ ΣΕ ΖΩΑ. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΑΜΕΡΊΚΑΝΊΚΟ ΧΡΩΜΑ. 
Οι βαφές μαλλιών μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Αυτό το προϊόν 
δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ «μαύρης χέννας» μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο 
αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας εάν: 
- έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και κατεστραμμένο τριχωτό της κεφαλής, - έχετε βιώσει ποτέ 
οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, - έχετε βιώσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ “μαύρης χέννας” στο 
παρελθόν. Η αναλογία ανάμειξης αναγράφεται στην ετικέτα.

ΦΟΡΑΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΊΑ - ΞΕΠΛΥΝΤΕ ΚΑΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΑΝΑΛΟΓΊΑ ΑΝΑΜΕΊΞΗΣ 1:1 & 1:1:1

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Τα προστατευτικά γάντια πρέπει να τα φοράτε πάντα κατά το άνοιγμα, την ανάμειξη, το κλείσιμο ή το χειρισμό σε κάθε 
     CHI Ionic Permanent Shine Color ή CHI Color Generators.
• Εάν το προϊόν ή το μείγμα πέσει κατά λάθος στα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως και επανειλημμένα με δροσερό νερό και 
     αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
• Εάν ο πελάτης φοράει φακούς επαφής, θα πρέπει να τους αφαιρέσει πριν ξεπλύνετε με νερό.
• Μην το χρησιμοποιείτε εάν τα μαλλιά δείχνουν σημάδια σπασίματος ή φθοράς.

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΔΟΚΊΜΕΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΊΚΗ ΔΟΚΊΜΗ

Ακόμα κι αν ο πελάτης σας βάφει τα μαλλιά του εδώ και καιρό, μερικές φορές προκαλούνται αλλεργίες ξαφνικά ή επιδεινώνονται. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, η αλλεργική αντίδραση μπορεί να είναι σοβαρή. Για να είναι ασφαλές ένα τεστ αλλεργίας πρέπει να γίνεται 
48 ώρες πριν από κάθε εφαρμογή, λόγω του γεγονότος ότι ορισμένα άτομα είναι αλλεργικά στα προϊόντα βαφής μαλλιών.

28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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1. Πλύνετε μια μικρή περιοχή στο εσωτερικό του αντιβραχίου του πελάτη σας με σαπούνι και νερό. Στεγνώστε το με απορροφητικό
     βαμβάκι.
2. Αναμείξτε 1 μέρος του επιθυμητού χρώματος (ή μείγματος χρωμάτων) με ίσο μέρος της κατάλληλης γεννήτριας χρώματος CHI.
3. Απλώστε τη φόρμουλα στο εσωτερικό του αντιβραχίου χρησιμοποιώντας βαμβακερή μπατονέτα και αφήστε τη να στεγνώσει.
4. Μην πλένετε, μην καλύπτετε ή ενοχλείτε για 48 ώρες.
5. Εξετάζετε περιοδικά την περιοχή δοκιμής για 48 ώρες.
6. Μετά από 48 ώρες, πλύνετε την περιοχή. Εάν δεν εμφανιστεί αντίδραση, προχωρήστε στη βαφή μαλλιών.
7. ΣΗΜΑΝΤΊΚΟ:
(α) ΜΗ ΧΡΗΣΊΜΟΠΟΊΕΊΤΕ βαφή μαλλιών εάν εμφανιστεί κάποιο από αυτά τα προειδοποιητικά σημάδια κατά τη διάρκεια ή γύρω 
από τη δοκιμή
Στην περιοχή ή οποιοδήποτε μέρος με το οποίο έχει έρθει σε επαφή το προϊόν στο δέρμα οποιαδήποτε στιγμή έως και λίγες ημέρες 
μετά την εφαρμογή: ερυθρότητα, κάψιμο, κνησμός, πρήξιμο, εκδορές δέρματος, εξανθήματα ή ερεθισμοι. 
(b) ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΤΊΔΡΑΣΕΊΣ: Εάν παρουσιαστούν οποιεσδήποτε αντιδράσεις (συμπεριλαμβανομένων αναπνευστικών προβλημάτων, 
σφίξιμο του θώρακα, αίσθημα ταχυπαλμίας, ζαλάδα, κνησμός, έξαψη, εξογκώματα ή πρήξιμο) αφαιρέστε το προϊόν από το δέρμα, 
είτε κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά την εφαρμογή της προκαταρκτικής δοκιμής και στη συνέχεια ξεπλύνετε αμέσως με χλιαρό νερό. 
Διακόψτε τη χρήση και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Ειδοποιήστε τον πελάτη να μην χρησιμοποιήσει αυτό ή οποιοδήποτε άλλο 
προϊόν ξανοίγματος παρά μόνο αφού συμβουλευτεί έναν γιατρό. 

ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΔΟΚΊΜΗ ΣΕ ΤΟΥΦΑ ΠΡΊΝ ΑΠΟ ΟΠΟΊΑΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Αναμείξτε τη φόρμουλα χρώματος ανάλογα με τη σειρά (1:1) ή (1:1:1)
2. Εφαρμόστε από τις ρίζες μέχρι τις άκρες σε ένα σκέλος αρκετά μεγάλο για να δείτε τα αποτελέσματα.
3. Αφήστε για 30-45 λεπτά, ξεβγάλτε καλά και στεγνώστε.
4. Αναλύστε τα αποτελέσματα:

• Εάν το τεστ δείχνει σπάσιμο ή άλλα σημάδια φθοράς, μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μέχρι να αναδομηθούν και να δοκιμαστούν
     ξανά τα μαλλιά.
• Ακολουθείτε πάντα τα διαγράμματα συνθέσεων για προβλέψιμα αποτελέσματα.
• Αναλύστε το τριχωτό της κεφαλής, τη δομή των μαλλιών και τους παράγοντες που τα επηρεάζουν.
• Να χρησιμοποιείτε πάντα την επαγγελματική σας κρίση.



Ερωτήσεις
Καλέστε τον τεχνικό σύμβουλο της Farouk Systems, Inc.:

Τηλ.: 281-775-8705
Δευτέρα - Παρασκευή: 8:00 π.μ. - 5:00 μ.μ. (Ώρα Κεντρικής Αμερικής)

Σάββατο: 8:00 π.μ. - 3:00 μ.μ. (Ώρα Κεντρικής Αμερικής)

CHI.COM

MA9248


