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LG CHI ColorMaster Fabrikasına Giriş

LG CHI ColorMaster Factory’yi benzersiz kılan nedir?

- İnovatif Teknoloji
- Amonyaksız Saç Rengi
- Sınırsız Renk Seçenekleri, Azaltılmış Envanter!
- Kendi yaratıcı özel formülasyonlarınızı oluşturun
- 30.000’den Fazla Önerilen Renk Formülasyonları

İnovatif Teknoloji

LG CHI ColorMaster Fabrikası, yeni renk uzmanlarına artistik 
becerilerini güvenle geliştirme yeteneği sunarken, her seviyeden 
renk uzmanı formülasyonları tam 108 ile özgürce özelleştirebilir.
Shine Shades renk serisi.

LG CHI ColorMaster Factory, önceden programlanmış formülasyonları 
kullanma seçeneği sunar. Bu önerilen formüller test edilmiştir, ancak 
yine de sonuçlarınıza güvenebilmeniz için değişikliklere izin verir.
 

Özellikler ve Avantajlar

• Kendi kendine dağıtım
• Dokunmatik ekranlı tablet
• CHI Renk Kaselerini algılamak için bir sensör kullanır
• Rengi ve geliştiriciyi doğru bir şekilde ölçmek için dahili ölçek
• LG CHI ColorMaster Fabrika Uygulamasını kullanarak formülleri     
  mesafeden cihaza gönderin
• Kolay, az bakım gerektiren temizlik
• İki Mod Seçeneği: Manuel Mod ve Simülasyon Modu
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Amonyaksız Saç Rengi

CHI® Shine Shades ve CHI® Ionic Cream Color formülasyonlarını kullanır 
ve krem jel rengi oluşturmak için bunları bir araya getirir. Bu renk, tehlikeli 
amonyak yerine MEA’yı korur. Saça kolayca nüfuz eder ve tam kapama için 
yerinde kalır.
*Daha fazla bilgi için CHI Shine Shades kılavuzuna bakın.

Sınırsız Renk Seçeneği, Azaltılmış Envanter

108 rengin tümünü ve sınırsız kombinasyonu yapmak için yalnızca 
10 kutu kullanılır, bu da envanteri düşük tutmaya yardımcı olur

- Teneke Kutu 1: 1N
- Teneke Kutu 2: 3N
- Teneke Kutu 3: 5N
- Teneke kutu 4: Katkı Maddesini Temizle
- Teneke kutu 5: Kırmızı Katkı Maddesi
- Teneke Kutu 6: Altın Katkı Maddesi
- Teneke kutu 7: Mor Katkı Maddesi
- Teneke kutu 8: Kül Katkı Maddesi
- Teneke kutu 9: Bej Katkı Maddesi
- Teneke kutu 10: Mavi Katkı Maddesi
- Ayrıca, oluşturmak için 2 CHI Oksidan
7, 10, 20, 30 ve 40 Volume Oksidan
- Teneke kutu 11: 40 Volüm
- Teneke kutu 12: 0 Volüm 

• Oksijen akışını önleyen, böylece rengin oksidasyonunu önleyen   
   ve atıkları azaltan aerosol bazlı kutular kullanır

• Salonlar, stant kiralayanlar veya güzellik okulları için yerden   
   tasarruf
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Temel Fonksiyonlar

Tablet ve Makinede Güç Sağlama

•  LG CHI ColorMaster Factory’nin bir güç kaynağına takılı      
   olduğundan emin olun. (Aşırı gerilim koruyucusuna 
   takmanız önerilir.)
•  Makinenin önünden, kapının kilidini açmak için sol taraftaki  
   kapı kolunu çevirin
•  Üst güç düğmesini basılı tutarak tablete elinizi ve gücü takın
•  Tablet açıldıktan sonra, makinenin arkasındaki turuncu     
   düğmeye On (   ) konumuna basın
•  LG CHI ColorMaster Uygulaması otomatik olarak açılacak
•  Uygulama açılmazsa, ColorMaster Fabrikası’nı bulun     
   Uygulama simgesini seçin ve

Başlatılıyor

• Uygulama açıldığında, makine otomatik olarak başlatılır. Bu,  
   siz dağıtmadan önce bir tam dönüş yapan teneke kutularda  
   geçerlidir.

• Makine sorun giderme için başlatılabilir
    Yönetim ekranı ve Pozisyonu Başlat’ı seçme
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Teneke Kutuların Temizlenmesi

•  Dağıtım ekranından Yönetim’i seçin

•  Yönetim ekranında Temizleme’yi seçin.

•  Temizleme penceresi listelenen 12 teneke kutunun tümü     
     birlikte görünecektir. 
     TÜMÜ onay kutusunu seçin.  
*Bireysel bidonlar da seçilebilir veya seçimi kaldırılabilir

•  Ön kapıyı açın ve kantar plakasına boş bir CHI kabı yerleştirin.  
     Temizlik başlamadan önce kapıyı kapatıp sabitlediğinizden  
     emin olun.

• Başlat’ı seçin

• Makine başlatılacak ve her kutudan küçük bir miktar    
    dağıtmaya başlayacaktır.

•  Temizlik tamamlandığında, makine bir istem verecektir.

•  Yönetim ekranına dönmek için Tamam’ı seçin
•  Renk Formülatörüne dönmek için Ana Sayfayı seçin
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Tek Bir Kutuyu Değiştirme

•  Yönetim ekranından, bir teneke kutu kırmızı çubuk               
      görüntülüyorsa veya çubuk görüntülüyorsa, kutu içeriği 
      azalmış veya boştur.
•  Düşük veya boş olan kutuyu seçin. Bu teneke kutunun çubuğu  
      şimdi vurgulanacak.
•  Değiştir’i seçin

•  Teneke kutu sol tarafa dönecektir. 
•  Boş kutuyu çıkarmak için sol taraftaki kapıyı açın.
•  Yeni bir teneke kutu ile değiştirin. Makinedeki yuva          
      numarasıyla eşleştiğinden emin olmak için kutunun 
      üzerindeki etiketi kontrol ettiğinizden emin olun ve               
      kutununönündeki oku makinenin tabanındaki okla 
      yukarı kaldırın.

•  Kapıyı kapatın ve teneke kutunun değiştirildiğine dair 
      Evet’i seçin.
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•  Yönetim ekranında Temizleme’yi seçin (sekme yanıp    
      sönecektir)

•  Temizleme penceresi görünecek ve değiştirilen kutu, kutu  
      numarasının yanında Temizlik Gereklidir ile işaretlenmiş     
      olarak işaretlenecektir.
•  Tartıya boş bir CHI kabı yerleştirin ve    
      Temizlemeye başlayın seçin

•  Makine, değiştirilen teneke kutudan küçük bir miktar    
      başlatacak ve dağıtacaktır.
•  Temizlik tamamlandığında, makine bir istem verecektir.
•  Yönetim ekranına dönmek için Tamam’ı seçin
•  Dağıtım ekranına dönmek için Ana Sayfa’yı seçin

Not: Aynı anda birden fazla kutunun değiştirilmesi 
gerekiyorsa, hepsi takılana kadar temizlemeyi bekleyin. 
Temizleme penceresinde, kutu numaralarının yanında 
Temizleme Gereklidir ile işaretlenmiş tüm değiştirilen kutular 
kontrol edilecektir.

UYARI: TENEKE KUTULARI ASLA MANUEL OLARAK 
DÖNDÜRMEYIN MAKİNE AÇIK
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Tek Tek Sil

•  Teneke kutuların nozulunda biriken herhangi bir rengi     
      gidermek için, Yönetim ekranına gidin ve Tek Tek Sil

•  ΑBu işlem her kutuyu ön konuma döndürür, böylece      
      nozulları ön kapıdan ayrı ayrı nazikçe silmek için nemli 
      bir bez kullanabilirsiniz.
     

Gelişmiş yönetim ayarları için LG CHI ColorMaster Fabrika 
Kullanım Kılavuzu.
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LG CHI ColorMaster Fabrika Uygulama Modu

Aşağıdaki LG CHI ColorMaster Fabrika Uygulama İşlemlerini 
çalıştırmak,dahili makine cihazı ve harici cihazlar için aynıdır.

Birinci Bölüm – Müşteri Yönetimi

LG Color Master Fabrikasına İstemciler Nasıl Eklenir

LG CHI ColorMaster uygulaması, müşteri renk hizmetlerini 
yönetmek ve bunlara erişmek için kolay bir yol sağlar.

•  Uygulama ana ekranından, stilist Ekle simgesini seçerek    
     istemciyi kaydedebilecektir.
    *Not – müşteri kaydolmaktan çıkmak isterse, Kayıt Olmadan  
      Devam Et simgesini seçmeli
 
•  Müşterinizin incelemesini ve onay işaretini almasını sağlayın
     Kayıt Sözleşmesi. Tüm hizmet şartları gözden geçirildikten  
     sonra, DEVAM seçin. Temel müşteri bilgilerini girin (name,     
     telefon numarası, adres...) ve Kaydet’i seçin.

•  Yeni kayıtlı müşteri artık müşteri rehberine eklenecektir.

•  Müşteri rehberi alfabetik olarak veya en son eklenenlere göre  
     sıralanabilir.
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LG CHI ColorMaster Fabrikasında Müşteri Arama

•  Uygulama ana ekranından, müşteri profiline erişmek için arama  
     çubuğuna müşterinin adını veya telefon numarasını girin.
•  Yeni renk formülasyonu eklemek, servis geçmişini görüntülemek  
      veya profil bilgilerini düzenlemek için müşteriyi seçin.

LG CHI ColorMaster Fabrikasından İstemcileri Düzenleme veya 
Kaldırma

•  Uygulama ana ekranından, arama çubuğundaki istemci adını  
     veya numarasını arayın.
•  İstemciyi seçin ve Profili Düzenle’ye gidin (Geçmiş’in yanında).
•  Mağaza Şifresini girin ve Tamam’ı seçin
•  Buradan, müşterinin profili güncellenebilir veya kaldırılabilir.
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İkinci Bölüm

Dört Kolay Adımı Kullanarak Formüle Etme

Dört Kolay Adım, hedef renginize ulaşmanızı sağlamanın temeli ve en önemli adımlarıdır. Bu adımlar, CHI 
İyonik Parlatıcı Gölgeler kullanılarak her bir renk uygulamasında uygulanır
Likit Saç Boyası Doğal, yeniden rötuş, tonlama veya aydınlatma hizmeti. 

Adım 1: Başladığınız Doğal Seviyeyi Belirleyin

Başlangıç noktanızı belirlemek, renginizi etkili bir şekilde seçmenin temelidir. Bu, müşterinin saçının doğal 
seviyesini doğru bir şekilde analiz etmek ve tanımlamak anlamına gelir. CHI İyonik Parlatıcı Tonları
Likit saç boyası renk örnekleri, müşterinizin saçının doğal seviyesini belirlemek için basit bir yol sunar.

Doğal seviyenin belirlenmesi

• Saçın temiz, kuru bir bölümünü alın ve baş derisinden hafifçe kalkması için tutun.
• 1’den 11’e kadar numaralandırılmış renk örneklerinden birini seçin ve bölümün büyüme yönüyle     
     eşleşecek şekilde yerleştirin.
• Bir eşleşme bulduktan sonra, müşterinin doğal seviyesini belirlemiş olursunuz.
• Her zaman birkaç alanı kontrol edin: doğal seviyenin gerçek bir okumasını elde etmek için baş, ense ve  
    saç çizgisi.
• Gri tonun yüzdesini belirleyin

Not:
Müşterinin doğal seviyesi iki CHI İyonik Parlatıcı Tonları Likit Saç Rengi Doğal seviyeleri arasında kalıyorsa, 
formülasyonunuz için aşağıdakileri seçin:

• Açma durumunda daha koyu seviye
• Depozito durumunda daha açık seviye
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Adım 2: Ulaşmak İstediğiniz Seviyeyi Belirleyin

• Aynı Seviye
• Daha Açık veya Daha Koyu
• Grinin kaplanması veya harmanlanması

Profesyonel bir danışmanlığın amacı, müşterilerin beklentilerini belirlemek ve anlamaktır.
boyama servisi. Seviyelere karar verirken, bunlar CHI İyonik Parlatıcı Tonlar Sıvı Saç Rengi ile elde edilebilecek 
4 tip renk sonucudur.

1. Doğal saçları 4 seviyeye kadar açabilirsiniz
2. Saçları koyulaştırabilirsiniz
3. Doğal seviyeyi eşleştirebilirsiniz
4. Tonu değiştirebilirsiniz

Adım 3: İstediğiniz Tonu Belirleyin

Renk seçiminde bir sonraki adım, elde etmek istediğiniz tonu seçmektir.
•  Soğuk
•  Nötr
•  Sıcak

Son renk sonucu, renk boyalarının ve saçın doğal altta yatan pigmentasyonunun bir kombinasyonu olacaktır.

Kendinize bu soruları sorun
1. Müşteriniz soğuk veya sıcak tonları tercih ediyor mu?
2. Bej veya altın tonları müşterinin gözleri ve cilt tenine daha uyumlu olur mu?
3. Nötralize etmeniz gereken herhangi bir temel ton var mı?
4. Zaten saçtaki tonları yoğunlaştırıyor musunuz?
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Adım 4: Gerekli Jeneratör Hacmini Belirleyin

CHI Renk Üreteçleri, kullanılan her 10 hacimli geliştirici için 1 
seviyeye kadar seviye verecek şekilde formüle edilmiştir. Herhangi 
bir uygulamadan önce daima test yapın.

Aşağıdakileri belirledikten sonra, gerekli hacim üretecini belirlemek 
kolaydır.
1. Müşterinin doğal seviyesi (Adım 1)
2. Ulaşmak istediğiniz seviye (Adım 2)
3. Elde etmek istediğiniz ton (Adım 3)

Eğer açma yapıyorsanız
• Kaç seviye kaldırmak istediğinizi belirleyin: bir, iki, üç veya dört
• Bu, hangi geliştirici gücünün 10, 20, 30 veya 40 kullanılacağını 
gösterecektir. 
Hacim

Renklendirme yapıyorsanız, aynı seviyede kalıyorsanız veya 
daha koyulaştırıyorsanız
• Maksimum renk seviyesini elde etmek için CHI 10 Volume oksidan  
    her zaman önerilir
    
CHI Renk Üreteci Hacim Açma Eylemi
• Açık renkler daha fazla kaldırma hareketine sahiptir
• Daha koyu renkler daha az kaldırma ve daha fazla biriktirme  
    eylemine sahiptir
• Bu nedenle, kaldırma kapasitesi, özellikle daha yüksek hacimli  
    CHI Renk Jeneratörleri ile karıştırıldığında, seviyeden seviyeye
    değişecektir.

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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Üçüncü Bölüm – Kullanıcı Modları

Simülasyon Modunu Kullanma
Bu mod, müşterinizin başlangıç ve istenen saç rengine göre 
önerilen formülleri verir, ancak yine de yaratıcı değişikliklere izin 
verir.
•  Uygulama ana ekranından, müşteriyi müşteri listesinden    
      istemciyi arayın ve seçin 
•  Simülasyon Modunu Başlat’ı seçin
•  Formülasyon seçeneğini seçin: Kalıcı Renk, Cila, Demi-
      Kalıcı Renk veya Gri Kapama
•  Müşterinin yüzünün kılavuzda ortalandığından ve saçların yüzü  
     çerçevelediğinden emin olmak, sağdaki beyaz daireye tıklayarak  
     müşterinin fotoğrafını çekin.

Adım 1: Saç Bölgesini Seçin
    Kamera saçları tanıyacak ve beyaza dönecektir.
    Gerekirse saç bölgesini düzenlemek için fırça ve silgi araçları  
    kullanılabilir.  Bu araçların boyutu, çubuğu sola veya sağa      
    kaydırarak ayarlanabilir.

•  Resim hazır olduğunda İleri’yi seçin.

2. Adım: Başlangıç Rengini Seçin
•  Renk Seçimine tıklayarak Başlangıç Saç Rengini Belirleyin
•  CHI ColorMaster Duvar Grafiği görüntülenecektir. Müşterinin  
      başlangıç seviyesini seçin ve Tamam’ı seçin. 
   *Grafiği yakınlaştırmak / uzaklaştırmak için parmaklarınızı  
     kullanın
•  Ardından, okun altındaki Renk Seçimi’ne tıklayarak İstediğiniz  
     Saç Rengi’ni seçin
•  CHI ColorMaster Duvar grafiğinden 
     müşterinin istediği rengi seçin ve 
     Tamam’ı seçin
•  Seçenekleri gözden geçirin ve İleri’yi 
     seçin
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3. Adım: Son Renk

• Sorumluluk Reddi İstemi – Bunlar yalnızca önerilen formüllerdir.

    Profesyonel muhakeme kullanın. Devam etmek için Kabul Et’i   
    seçin.

• Adım 2’deki renk seçenekleri 
    görüntülenecektir.
• Başlangıç ve istenen seviyelerin yan 
    yana karşılaştırmasını görmek için, 
    resim bölümünde Karşılaştır’a tıklayın. 
    Formül ekranına dönmek için kapat’ı seçin.
 
• Sağ üst köşede, formülün gram veya ons cinsinden dağıtılıp        
    dağıtılmayacağını seçin                   . Dağıtılacak istediğiniz ürün      
    miktarını seçin. Miktar seçenekleri şunları içerir: 
   Renk + Geliştirici 
• Önerilen geliştirici oksidan önceden seçilecektir. Bu, stilistin kararına  
     göre değiştirilebilir.
• Formülasyon ve işleme süresi görüntülenecektir.
• Ton veya derinlikte ek değişiklikler yapılması 
      gerekiyorsa, Ekle’yi seçin Ayarlama. Buradan 
     katkı maddeleri veya seviye ayarlamaları 
     yapılabilir. 
• Seçim belirlenirken Tamam’ı seçin.
• İstediğiniz ayar miktarını seçin. Gerekirse, 
     birden fazla ayarlama eklenebilir.
• Formülü gözden geçirin ve İleri’yi seçin
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Adım 4: Tasarımcıyı Seçin

•  Stilist seçin ve formül göndermek için Gönder’i seçin

Adım 5: Bir İstemcide Birden Çok Formül İçin

•  1-4 arasındaki adımları tekrarlayın

Adım 6: Dağıtım Formülleri

•  Ön kapıyı açın ve kantar plakasına boş bir CHI kabı yerleştirin. Formülü  
      dağıtmadan önce kapıyı kapattığınızdan emin olun.
•  Dağıtmaya hazır olduğunda, makinedeki Dispense scre en’den stilistin  
      adını bulun ve seçin. Formül daha sonra kırmızı renkle vurgulanır.
•  Vurgulanan Dağıt sekmesini seçin. Makine pozisyonu başlatacak  
       ve daha sonraformülü dağıtacaktır. Dağıtım sırasında makineye  
       dokunmayın veya herhangi bir kapıyı açmayın.
•  Formül için önerilen işlem süreleri, dağıtım sırasında ekranda     
       görüntülenecektir.
•  Makine formül hazır olduğunda bilgilendirecektir. Ekrandaki işareti  
       kapatın ve kabı çıkarın.
•  Formülünüz artık karıştırılmaya ve uygulanmaya hazır!
*Birden fazla formülünüz varsa bunlar sıraya girer.
Kaseyi yeni bir kase ile değiştirin ve dağıtım formülü işlemini 
tekrarlayın.
•  Uygulama ana ekranını döndürmek için 
      + ekle’yi seçin  Renk Formülasyonu
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Manuel Modu Kullanma

Bu mod, sonsuz sanatsal olanaklar sağlayan tam 108 ColorMaster Tonu 
ile sınırsız formül özelleştirmesine izin verir.
•  Uygulama ana ekranından, müşteriyi müşteri listesinden arayın 
      ve seçin
•  Manuel Modu Başlat’ı seçin
•  Adım 1: Renk Seç
•  Sağ üst köşede, formülün gram mı yoksa ons mu dağıtılacağını        
     seçin                 . Dağıtılacak miktar, seçimler yapıldıktan sonra her      
     bölüm için ayarlanabilir
•  Renk sekmesini seçin ve CHI ColorMaster Duvar Grafiğinden     
     istediğiniz rengi seçin. TAMAM’ı seçin. 
     * Grafiği yakınlaştırmak için 
     parmaklarınızı kullanın
•  En fazla 3 renk seçilebilir
•  Geliştirici sekmesini seçin ve istediğiniz 
     oksidanı seçin. Gönder’i seçin.
•  Ton veya derinlikte ek değişiklikler yapılması gerekiyorsa,                     
     Ayarlamalar sekmesine tıklayın. Buradan katkı maddeleri veya 
     seviye ayarlamaları yapılabilir. Seçim belirlenirken Tamam’ı seçin .
•  Gerekirse, daha fazla eklenebilir.
•  Dağıtılacak miktar, seçimler yapıldıktan sonra her bölüm için    
     ayarlanabilir.
•  Seçenekleri gözden geçirin ve İleri’yi seçin
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•  Adım 2: Tasarımcıyı seçin
•  Stilist seçin ve formül göndermek için Gönder’i seçin

•  Adım 3: Bir müşteride birden Çok Formül uygulama için
•  1. ve 2. adımları tekrarlayın

•  Adım 4: Formül dağıtımı
•  Ön kapıyı açın ve kantar plakasına boş bir CHI kabı yerleştirin. Formülü  
      dağıtmadan önce kapıyı kapattığınızdan emin olun.
•  Dağıtmaya hazır olduğunda, makinedeki dağıtım ekranından stilistin  
      adını bulun ve seçin. Formül daha sonra kırmızı renkle vurgulanır.
•  Vurgulanan Dağıt sekmesini seçin. Makine pozisyonu başlatacak  
       ve daha sonraformülü dağıtacaktır. Dağıtım sırasında makineye  
       dokunmayın veya herhangi bir kapıyı açmayın.
•  Formül için önerilen işlem süreleri, dağıtım sırasında ekranda   
      görüntülenecektir.
•  Makine formül hazır olduğunda bilgilendirecektir. Ekrandaki işareti  
      kapatın ve kabı çıkarın.
•  Formülünüz artık karıştırılmaya ve uygulanmaya hazır!

*Birden fazla formülünüz varsa bunlar sıraya girer. Kaseyi yeni bir kase ile değiştirin 
ve dağıtım formülü işlemini tekrarlayın.

•  Uygulama ana ekranını döndürmek için + Renk Formülasyonu Ekle’yi seçin
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Ek

Etkileyen Faktörler

1. Doğal Saç Rengi
Doğal saç renginizi belirlemek, doğru saç rengine ulaşmak için EN ÖNEMLİ faktördür.
Doğal saç renginizi her zaman köklerden tanımlayın, uçlardan DEĞİL, ancak orta bölüm ve 
uç rengin de genel renk sonuçlarını etkileyebileceğini unutmayın.

2. Mevcut Renk
Renklendirmeden önce, son 12 - 18 ay içindeki saç geçmişini inceleyin. Bir açıcı / peroksit ile kullanılan 
herhangi bir renk, istenen rengin sonucu üzerinde bir etkiye sahip olacaktır.

Örneğin: Mevcut saçlarınız Koyu renkliyse ve daha açık gitmek istiyorsanız, hiçbir şey yapmayacağı için 
üstüne başka bir kalıcı saç rengi koyamazsınız. Daha açık rengi elde etmek için, Saç Aydınlatma İşlemini 
takip etmelisiniz. Saçları aydınlatmak, istenen son rengi elde etmek için dikkate alınması gereken sıcak 
tonları açığa çıkarır.

Saçınızda Yarı Kalıcı Renk varsa, istediğiniz sonucu da etkileyebilir.
Kalıcı Saç rengi.

3. Gri Saç Yoğunluğu
Gri saçları renklendirirken, genel gri saçların yüzdesini belirlemek önemlidir. Gri saç telleri 0 pigmente 
sahiptir, bu da kalıcı saç rengi veya diğer renklere kıyasla farklı şekilde nüfus edeceği anlamına gelir. Doğal 
Gri Kapama serimiz, %50’nin üzerinde gri olan saçları kapatmak için özel olarak tasarlanmıştır.

%50’den fazla gri saçınız varsa, CHI ColorMaster Doğal Gri’yi kullanmanızı öneririz.
20 Volüm oksidan ile Kapama Serisi. 

%50’nin altında gri saçınız varsa, CHI ColorMaster Standart Serimizde istediğiniz rengi kullanın.

Dağıtım Artışları

Boya renkleri şeması

•  En fazla 3 renk seçilebilir
•  Minimum 1/2 oz;

Maksimum 3 oz 
Geliştiriciler

•  En fazla 2 geliştirici seçilebilir
•  Minimum 1/2oz;     
     Maksimum 6 oz
     Ayarlama
**Minimum 7 Volüm
Dağıtım 1 oz’dur

Aşağıdaki artışlarla en fazla 3 
ayarlama yapılabilir:

  • 1 çekim (1/60 oz)
  • 2 çekim (1/30 oz)
  • 3 çekim (1/20 oz)
  • 1/8 oz
  • 1/4 oz
  • 1/2 oz
  • 3/4 oz
  • 1 oz
**Turuncu Katkı maddesi 
artışları 1/8 oz’den başlar
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4. Saç Kalınlığı
3 ana tip Saç Kalınlığı vardır ve her biri saç rengine karşı farklı bir dirence sahiptir.

İnce Saçlar en az kalınlığa sahiptir, ancak bu çok fazla olmadığı anlamına gelmez (inç kare başına). Genellikle saç rengine karşı en az dirençli olanıdır ve 
bu nedenle kolayca işlenebilir. Ayrıca hasara karşı daha duyarlı olabilir.

Orta veya normal saç en yaygın olarak kabul edilir ve renklendirme sırasında genellikle herhangi bir özel gereksinime ihtiyaç duymaz.

Kalın Saçlar en kalın ve en güçlü olanıdır. Genellikle çok fazla vardır ve hacmi nedeniyle oldukça ağır ve kontrol edilmesi zor olabilir. Saç rengine karşı 
dayanıklı olabilir ve renklendirirken biraz daha fazla çaba (veya adım) gerektirebilir. Ayrıca saçın tümünü kaplamak için genellikle daha fazla ürüne 
ihtiyaç duyar

5. Saç Porozitesi
Saç gözenekliliği, saçın nemi emme yeteneğidir - saç ne kadar fazla nem emebilirse, saç o kadar gözenekli olur. Gözeneklilik miktarı, saçın saç rengini 
nasıl kabul edeceğini belirler.
Düşük gözenekli saçlar genellikle sağlıklı olarak adlandırılır. Özellikle koyu bir renk olduğunda oldukça parlak olabilir. Düşük gözenekli saçlar birbirine 
çok yakın tırnak etlerine sahiptir. Bu, renk sürecine direndiği için rengin saça nüfuz etmesini zorlaştırabilir. Tip 1 (düz saç)

Normal gözenekli saçlar genellikle az bakım gerektiren saçlar anlamına gelir. Kütikül birbirine çok yakın veya çok açık değildir. Genellikle rengi daha öngörüle-
bilir bir sonuçla işleyecektir. Tip 2 (dalgalı saçlar), Tip 3 (kıvırcık saçlar)

Yüksek gözenekli saçlar beyazlatma, kimyasal işlemler ve / veya çevreden kaynaklanan hasarlardan kaynaklanır (genetik de olabilir). Bu saç, kütikülleri da 
birbirinden ayıracaktır. Yüksek gözenekli saçlar, saç şaftı çok açık olduğu için rengi çok iyi ve çok hızlı bir şekilde emer. Tip 3 (kıvırcık saç), Tip 4 (kıvrımlı saçlar)

Saçın gözenekliliğini kontrol etmek için aşağıdaki testi yapın:
Saçtan birkaç tel alın ve bir kase suya bırakın. Birkaç dakika oturmalarına izin verin. Saç yüzerse, düşük gözenekliliğe sahiptir. Ortada kalırsa, normal 
gözenekliliğe sahiptir. Batarsa, yüksek gözenekliliğe sahiptir.

NOT: Saç Dokusu tipleri gözenekliliğe göre değişiklik gösterecektir.
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Sıkça Sorulan Sorular

1. İstemci listem neden yüklenmiyor?
    İnternet bağlantısını kontrol edin. İnternet düzgün çalışıyorsa, aşağıdakilerden biri:
     a. Sol üstteki makine simgesini seçin       . Dağıtım sayfasına geri götürüleceksiniz ve yeniden seçmeniz gerekecek  
     + Renk Formülasyonu ekleyin.
     b. İki kez yukarı kaydırıp tümünü temizle’yi seçerek uygulamayı kapatın. LG CHI ColorMaster Uygulamasını yeniden açı ve  
     dağıtım sayfasında + Renk Formülasyonu Ekle’yi yeniden seçin.
2. Formülümün doğru olup olmadığını nasıl bileceğim?
     Formül dağıtımınız önceden belirlenmiş bir aralığın üzerindeyse, bu gerçekleştikten sonra makine dağıtımı durdurur ve sizi  
     yeniden dağıtmaya yönlendiren bir istem görünür.
     Formül dağıtımınız önceden belirlenmiş bir aralığın altındaysa, dağıtım devam eder ve tamamlandıktan sonra formülasyon  
     penceresinde HATA gösterilir. Formülasyon penceresinden kapattığınızda, sekme görünecektir
     “Dağıtmaya Devam Et”, gerekli kalan miktarı dağıtmanıza izin verir.
3. Formülümü nasıl bulabilirim?
     Formülünüzü makineye gönderdikten sonra, dağıtım sayfasındaki kuyrukta adınızı bulun.  Adınızı seçin ve kırmızı renkle  
     vurgulandıktan sonra formülünüzü dağıtın.
4. Yanlışlıkla yanlış stilist seçersem ne olur?
    Dağıtım sayfasındaki listede müşterinizin adını arayarak formülü bulun.
5. Makineye yanlış kutu koyarsam ne olur?
    Doğru kutuyla değiştirin ve formülünüzü etkileyebileceğinden formülü yeniden dağıtın.
6. Müşterim için geçmiş bir formülü nasıl bulabilirim?
    Ana ekrandan, arama çubuğunda müşterinin adını arayın ve seçin. Formülün uygulandığı hizmet tarihini bulana kadar      
     istemcinin geçmişinde gezinin. Formülü seçin ve gerekirse ayarlamalar yapın.
7. Formül başına kaç ons/ml dağıtabilirim?
     Maksimum miktar, renk ve oksidan içeren 8 ons’tur (240 gr)
8. Formülüm gönderilemezse ne olur?
    Yeniden göndermeye çalışın. Tekrar gönderilemezse, internet/Wi-Fi bağlantısını kontrol edin.
9. Tableti nasıl şarj edebilirim?
    Tabletin makinenin içindeki güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
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10. LG CHI ColorMaster Nasıl Yapılır videolarına nasıl erişebilirim?
       Uygulamadan, sağ üst köşedeki soru işareti simgesini seçin        . Bu sizi doğrudan CHI web sitesindeki LG CHI ColorMaster    
       sayfasına götürecektir. Bu sayfada, Operasyonel Kılavuz, Kullanım Kılavuzu ve Nasıl Yapılır Videoları erişim sağlayacaktır.
11. LG CHI ColorMaster Fabrika Uygulamasını nasıl kapatabilirim?
       Ekranın alt kısmından çubukta yukarı kaydırın. Ardından uygulamada yukarı kaydırın.
12. Ses seviyesini nasıl ayarlarım?
       Sol yan kapıyı açın ve masanın üstündeki uzun düğmeye basın.
13. Günlükleri servis merkezine nasıl gönderebilirim?
       Ayarlar ekranına gidin, Genel’i seçin. Günlükleri Kaydet’i seçin, gerekirse başlangıç/bitiş tarihini ayarlayın ve Kaydet’i tıklatın.    
       Göndermek için Günlük Verileri Eşitleme’yi seçin.
14. Ekran donmuşsa ne yapmalıyım?
        Makinenin arkasından, turuncu düğmeyi 5 saniye boyunca kapatın, ardından açın ve uygulamanın yeniden başlatılmasını  
        bekleyin.
15. Makine tablet ekranı kapalıysa ne yapmalıyım?
        Ekrana iki kez dokunun veya sol yan kapıyı açın ve güç düğmesine basın.
16. Bir kutuyu kontrol ederken yanlışlıkla “Evet – Yeni teneke kutu ile değiştirildi” yi seçtiysem, ancak değiştirmediysem  
        ne olur?
        Kutuyu kullanmaya devam edin, ancak Yönetim ekranındaki seviye okuması doğru olmayacaktır.
17. Temizleme sekmesi sürekli yanıp sönüyorsa ne yapmalıyım?
       Değiştirilen bir kutunun temizlenip temizlenmediğini kontrol etmek için Temizleme sekmesine tıklayın. Bir kutu onay   
       işaretliyse, temizlemeye devam edin.
       Bir kutuyu temizledikten sonra hala yanıp sönüyorsa, bu teneke kutu için Değiştir’i seçin. Kutu sol kapıya taşındıktan sonra,        
       “Hayır- Mevcut kutuyu kullanmaya devam et” i seçin.
18. Yanlışlıkla başka bir stilistin formülünü başlattım. Tüm adımları atmadan geri almak mümkün mü?
       Size ait olmayan bir formül başlattıysanız, formülasyon penceresindeki Acil Durdurma düğmesine basın. Ana ekrandan,  
       stilistin müşterisini bulun ve o müşterinin’nin tarihindeki ilk formülü seçin. İleri’yi tıklatın, stilisti seçin ve formülü gönderin.
19. Bir teneke kutu dağıtımını durdurmazsa ne yapmalıyım?
      - Acil Durdurma’ya basın ve uygun konuma yerleştirildiğinden emin olmak için ölçek plakasını kontrol edin.
20. Birim geliştirici gücü arasında bir geçiş yapmam gerekirse ne olur?
      - Bu, 10, 20, 30 ve 40 hacimli oksidanlar kullanılarak manuel mod aracılığıyla yapılabilir. Örneğin, 15 birimlik geliştiricinin 1   
        oz’u 1/2 oz 10 birim + 1/2 oz 20 birim olacaktır.
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Sorun giderme

26

Renk formülatörü 
uygulaması

Istemi 

Lütfen internete bağlanın.
Tablet veya mobil cihaz WiFi’ye bağlı değil. Makine ile aynı ağa 
bağlanın.

Makine sadece maksimum 8 oz. / formül başına 240 g. Toplam 
tutarı bu ağırlığın altında olacak şekilde ayarlayın.

WiFi connection iyi değil. Ağ bağlantısını kontrol edin ve yeniden 
deneyin.

İnternet hızı yavaş veya WiFi bağlantısıiyi değil. Tekrar 
göndermek için “yeniden dene”yi seçin. Mesaj yeniden 
görünürse, internet/WiFi bağlantısını kontrol edin.

1) Tabletin veya mobil cihazın makineye bağlı olup olmadığını 
kontrol etmek için makine bağlantı simgesini seçin. 2) Tablet 
veya mobile cihazının makineyle aynı WiFi ağına bağlı olup 
olmadığını kontrol edin.* Not: Makineye aynı zamanda çok fazla 
cihaz bağlıysa, WiFi yönlendirici performansı nedeniyle formülleri 
aktarmak mümkün olmayabilir. Aynı anda en fazla 10 cihaz 
kullanılabilir.

Şirket Adı, Mağaza Adı veya PIN yanlış

8 oz’u aştı. max / Maksimum 240 g’ı aştı / 8 oz’dan fazla dağıtamazsınız / 
240 g’dan fazla dağıtamazsınız

Bilinmeyen bir hata oluştu. Olası ağ arızası. Tekrar denemek ister 
misiniz?

Müşteri listesi yüklenemedi. Yeniden deneme?

Fotoğraf gönderme başarısız oldu. Yeniden deneme?

Hizmet kaydedilemedi. Yeniden deneme?

Stilist listesi alınamadı. Tekrar denemek istiyor musunuz?

Hizmetler yüklenemedi.

Kaydet başarısız oldu.

Aktarım başarısız oldu.

çözüm

Girilen bilgilerin doğru olup olmadığını tekrar kontrol edin. 
Gerekirse, bunlar makine tabletindeki uygulamada Ayarlar                
          Gelişmiş            Güvenlik Bilgileri’ne giderek bulunabilir.
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ColorMaster Cihazı

Istemi  

USB bağlantısı tanınmıyor. Lütfen USB kablosunun ve makinenin 
gücünü kontrol edin. Tekrar ayarlama.

Uygulamayı kapatmak için “Yeniden Ayarlama”yı seçin, ardından 
makinenin arkasındaki düğmeyi 5 saniye boyunca kapatın ve 
tekrar açın. Uygulamanın yeniden başlatılmasını bekleyin.

Bir formülü dağıtmak için bir dizi daha zor görünüyor, ancak 
ölçekte hiçbir kase yok. Tartıya bir kase yerleştirin ve tekrar 
dağıtmayı deneyin.

Yan kapının kapalı olduğundan ve kolun mandallı olduğundan 
emin olun.

Bu istem, kullanılacak kutulardan biri düşükse formül dağıtmadan 
önce görünür. Kalan renk miktarını kullanın ve dağıtmadan önce 
dağıtımı başlatın veya kutuyu değiştirin.

Bir teneke kutu formül sırasında düzgün bir şekilde dağılmazsa 
ve teneke kutu boşsa, yeni bir kutuyla değiştirin. Teneke kutu boş 
değilse, kutuyu sallayın veya bir çöp tenekesine bir miktar dağıtın 
ve kutuyu makineye tekrar yerleştirin.

1) Ayarlanan Zamanlanmış Otomatik Temizleme 2) Bir teneke kutu 
değiştirilmişse, ancak Yönetim ekranından temizlik yapılmamışsa 
görünür.

Bir teneke kutunun dağıtım sırasında değiştirilmesi gerekiyorsa, 
formül kabını çıkarın ve temizleme işlemi için teraziye boş 
bir kap yerleştirin. Formülünüzü dağıtmaya devam etmeden 
önce temizleme kabını çıkarın ve formül kabını tekrar teraziye 
yerleştirin.

Bir teneke kutunun yerini değiştirirken, temizlik sırasında küçük bir 
ürün damlası dağıtılacaktır.

Bir formül dağıtımı tamamlanırsa ve kase terazide solda ise, yanıp 
sönen kırmızı ışıkla birlikte istem görünecektir. Kaseyi makineden 
çıkarın ve Tamam’ı seçin.

Bu, dağıtılan bir kase ölçekteyken bir formülü dağıtmadan önce 
ortaya çıkar. Kaseyi makineden çıkarın ve teraziye boş bir kap 
yerleştirin, ardından formülü dağıtmaya devam edin.

CHI kabını teraziye koyun.

Temizlik gereklidir.

Bakım için küçük bir damla dağıtılacaktır

Lütfen dağıtılan kaseyi çıkarın ve Tamam’a tıklayın

Lütfen kabı boşaltın

Dağıtılan kaseyi çıkarın ve boş kabı teraziye koyun.

Lütfen kapıyı kapatın.

TENEKE KUTU AZALMASI #__ miktarı düşük olabilir. Kalan rengi 
kullanın veya değiştirin.

DAĞITIM DURAKLATILDI #__ Teneke kutuyu değiştirin YA DA kutuyu 
çalkalayın ve yerine yerleştirin. Küçük bir miktarı çöp kutusuna 
dökün ve elle yeniden takın ve yeniden yükleyin

Çözüm
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CHI IONIC lİKİT SAÇ BOYA KULLANIM KILAVUZU KULLANMAYA ÇALIŞMADAN ÖNCE LÜTFEN CHI IONIC COLOR MANUAL 
DOSYASINI IYICE OKUYUN.

SADECE PROFESYONEL KULLANIM IÇIN

DİKKAT: ΑBu ürün, bazı kişilerde cilt tahrişine neden olabilecek bileşenler içerir ve önce beraberindeki talimatlara göre bir ön test 
yapılmalıdır. Bu ürün kirpik veya kaş boyama için kullanılmamalıdır; bunu yapmak körlüğe neden olabilir. Çocukların erişemeyeceği 
yerlerde saklayın.
PERAKENDE SATIŞ IÇIN DEĞILDIR. HAYVANLAR ÜZERINDE TEST EDILMEMIŞTIR. İLERI AMERIKAN RENGI.
Saç boyaları ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Talimatları okuyun ve uygulayın. Bu ürün, 16 yaşın altındaki kişilerde kullanılmak 
üzere tasarlanmamıştır. Geçici “siyah kına” dövmeleri alerji riskinizi artırabilir. Aşağıdaki durumlarda saçınızı renklendirmeyin: 
- Yüzünüzde kızarıklık veya hassas, tahriş olmuş ve hasar görmüş kafa derisi var, - saçınızı boyadıktan sonra herhangi bir reaksiyon 
yaşadınız, - geçmişte geçici bir “siyah kına” dövmesine tepki verdiniz. Karıştırma oranı etikete basılmıştır.

UYGUN ELDIVENLER GIYIN - UYGULAMADAN SONRA SAÇLARI IYICE DURULAYIN - KARIŞTIRMA ORANI 1:1 & 1:1:1

UYARILAR

• CHI İyonik Kalıcı Saç Rengi veya CHI Renk Jeneratörlerinde açma, karıştırma, kapatma veya kullanma sırasında koruyucu 
     eldivenler her zaman giyilmelidir.
• Ürün veya karışım yanlışlıkla gözlere girerse, derhal ve tekrar tekrar soğuk suyla durulayın ve tıbbi yardım alın.
• Müşteri kontakt lens kullanıyorsa, suyla durulamadan önce bunları çıkarmalıdır.
• Saçlarda herhangi bir kırılma veya hasar belirtisi varsa kullanmayın.

STANDART TESTLER

ÖN TEST

Müşteriniz saçlarını bir süredir boyuyor olsa bile, bazen alerjiler aniden gelişebilir veya kötüleşebilir. Bazı durumlarda, alerjik reaksiyon 
ciddi olabilir. Güvende olabilmek için, bazı kişilerin saç rengi ürünlerine alerjisi olması nedeniyle, her uygulamadan 48 saat önce bir 
alerji testi yapılmalıdır.
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1.  Müşterilerinizin önkolunun içindeki küçük bir alanı sabun ve suyla yıkayın. Emici pamuk ile kurutun.
2. İstenilen rengin 1 bölümünü (veya renk karışımını) uygun CHI’nin eşit kısmıyla karıştırın
Renk Üreteci.
3. Formülü pamuklu çubukla önkolun iç kısmına uygulayın ve kurumasını bekleyin.
4. 48 saat boyunca yıkamayın, örtmeyin veya rahatsız etmeyin.
5. Test alanını 48 saat boyunca periyodik olarak inceleyin.
6. 48 saat sonra yıkama alanı. Herhangi bir reaksiyon meydana gelmezse, saç boyamaya devam edin.
7. ÖNEMLİ:
(α) Bu uyarı işaretlerinden herhangi birinin testte veya çevresinde görünmesi durumunda saç rengini KULLANMAYIN
Parea veya ürünün uygulamadan birkaç gün sonrasına kadar herhangi bir zamanda cilde temas ettiği herhangi bir yer: kızarıklık, 
yanma, kaşıntı, şişlik, cilt sıyrıkları, döküntüler veya tahrişler.
(b) ACİL REAKSİYONLAR: Herhangi bir reaksiyon meydana gelirse (solunum problemleri, göğsün sıkışması, kalp çarpıntısı, baş 
dönmesi, kaşıntı, kızarma, çarpma veya şişlik dahil), ön yama testinin uygulanması sırasında veya kısa bir süre sonra veya ürünü 
kullanırken ürünün cilde temas ettiği yerden uzaklaşın ve ardından ılık suyla hemen durulayın. Kullanımı bırakın ve derhal tıbbi 
destek alın. Müşteriyi, bir doktora danışana kadar bu veya başka bir açıcı ürünü kullanmaması konusunda uyarın. 

HERHANGİ BİR UYGULAMADAN ÖNCE HER ZAMAN İÇERİK TESTİ

1. Renk formülünü seriye göre karıştırın (1: 1) veya (1: 1: 1)
2. Sonuçları görüntülemek için yeterince büyük bir tel üzerinde köklerden uçlara uygulayın.
3. 30-45 dakika bekleyin, saçları iyice durulayın ve kurutun.
4. Sonuçları analiz edin:

• Saç teli testi kırılma veya başka hasar belirtileri gösteriyorsa, saç yeniden yapılandırılana ve yeniden test edilene kadar ürünleri      
     kullanmayın.
• Öngörülebilir sonuçlar için her zaman formülasyon çizelgelerini takip edin.
• Saç derisini, saç yapısını ve etkileyen faktörleri analiz eder.
• Her zaman profesyonel yargınızı kullanın.



Soru
Faruk Systems, Inc. Profesyonel Teknik Danışmanını arayın:

Telefon: 281-775-8705
Pazartesi - Cuma: 08:00 - 17:00 (Merkezi Standart Saat)

Cumartesi: 08:00-15:00 (Merkezi Standart Saat)

CHI.COM

MA9248


