
Manual do Usuário

AR CONDICIONADO SPLIT: UMA-DUAS/ UMA-TRÊS/ UMA-QUARTO/ UMA-CINCO

NOTA IMPORTANTE:
Leia cuidadosamente este manual antes de 
instalar ou operar com a sua unidade. 
Certi�que-se que o guarda para 
referência futura. 
As informações que se seguem dizem respeito 
apenas à unidade exterior. Para esclarecimentos da 
unidade interna, consulte respectivo manual.

• 
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AVISO: A manutenção deve ser realizada conforme recomendado pelo fabricante do equipamento. 
A revisão e reparação que requeira assistência quali�cada deve ser realizado sob a supervisão de 
identidades competentes no uso de refrigerantes in�amáveis. Para mais detalhes, consulte as 
informações de manutenção no MANUAL DE INSTALAÇÃO.(Apenas necessário para unidades 
que contenham refrigerante R32/ R290)

(Somente para unidadas com R32/R290) 
Cuidado : Risco de Incêndio
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Percauções e Segurança
Leia as “Percauções e Segurança” antes da Intalação

 
AVISO

Este símbolo indica que ignorar as instruções pode causar morte ou ferimento grave.

A intalação incorreta que provenha da desconsideração de  intruções pode causar sérios danos ou lesões.
A gravidade dos possíveis danos ou leões é classi�cada como AVISO ou ATENÇÃO. 

Este símbolo indicia que ignorar as intruções pode causar danos moderados a si,
ao aparelho e/ou a outras propriedades.

 
ATENÇÃO

 AVISO

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se forem 
supervisionadas ou se seguirem as instruções sobre o uso do aparelho de forma segura e compreendendo 
os perigos envolvido. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção da unidade 
não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

AVISOS DE INTALAÇÃO 

• Peça a um revendedor autorizado para instalar este aparelho de ar condicionado. A instalação 
inadequada pode causar vazamento de água, choque elétrico ou incêndio

• Todos os reparos, manutenção e deslocalização desta unidade devem ser realizados por um técnico 
de serviço autorizado. Reparos inadequados podem levar a ferimentos graves ou falhas no produto.

AVISO PARA USO DO PRODUTO

• Se surgir qualquer situação anormal (como um cheiro de ardor), desligue imediatamente a unidade e 
desligue a �cha de alimentação. Ligue para o seu revendedor para obter instruções a �m de evitar um 
choque elétrico, incêndio ou ferimentos.

• Não insira os dedos, varas ou outros objetos na entrada ou saída de ar. Pode causar lesões, uma vez que 
o ventilador pode estar com rotações de alta velocidade.

• Não use produtos in�amáveis perto da unidade. Pode causar fogo ou combustão.
• Não use a unidade de ar condicionado em locais próximos ou com gases combustíveis. Pode 

causar explosão.
• Não use o aparelho em espaços como casas de banho, ou lavandarias. Pode causar deteorização do 

produto e choques eléctricos.

• Não exponha o seu corpo directament ao ar frio por um longo período de tempo. 

Precauções
e Segurança
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AVISOS ELÉCTRICOS

• Utilize apenas o �o de alimentação especi�cado. Se este estiver dani�cado, deve ser substituído 
pelo fabricante ou pelo agente de serviço certi�cado.

• Mantenha toda a ligação da alimentação limpa removendo qualquer poeira ou sujeira que se 
acumule sobre/ ou em torno dela caso contrário pode causar incêndio ou choque elétrico.

• Para desconectar a unidade segure a �cha, e puxe o �o de alimentação da tomada. Puxar apenas o 
�o pode dani�cá-lo, o que pode levar a um choque elétrico.

• Não faça uma extensão, ou prolongamento manualmente do �o de alimentação ou conecte outros 
aparelhos à mesma saída que o aparelho de ar condicionado. Baixas conexões elétricas, isolamento 
pobre e tensão insu�ciente podem causar fogo.

AVISOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA

• Desligue o dispositivo e tire-o da �cha antes de limpar. Se não o �zer, pode causar choque elétrico.

• 

• 

 CUIDADO

 CUIDADO

 CUIDADO

 CUIDADO

 CUIDADO

ATENÇÃO

• Se o ar condicionado for usado em conjunto com outros dispositivos de aquecimento, ventile bem 
o espaço para evitar a de�ciência de oxigênio.

• Desligue o aparelho de ar condicionado e desconecte a unidade se não a for usar durante muito tempo.

• Desligue e desconecte a unidade durante as tempestades.

• Certi�que-se de que a condensação da água possa ser drenada sem impedimentos.
• 

• 

• 

• 

Este símbolo mostra que o aparelho usa um refrigerante in�amável. Caso o 
refrigerante seja exposto a uma fonte de ignição externa, existe risco de 
incêndio.

Este símbolo mostra que o manual de operação deve ser lido com cuidado.

Este símbolo mostra que existe informação disponível, nos manuais de 
operação e/ou intalação.

Este símbolo indica que a pessoa que está a intervir na unidade deve ter 
como referência o manual de instalação.

Explicação dos símbolos exibidos na unidade interna e externa:
(Adotar apenas refrigerante R32 / R290):

Precauções
e Segurança

Não limpe o ar condicionado com quantidades excessivas de água.

Não limpe o ar condicionado com agentes de limpeza combustíveis. Podem causar incêndio 
ou deformação.

Não utilize o ar condicionado com as mãos molhadas. Pode causar choque elétrico.
Não use o dispositivo para qualquer outro propósito que o uso pretendido.
Não coloque objetos na parte superior da unidade exterior.

Não deixe o ar condicionado funcionar por longos períodos de tempo com portas ou janelas 
abertas, ou se houver muita humidade.
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Peças e
Principais Funções

Peças e Principais Funções 2
Peças da Unidade

Fig. 2.1

Fig. 2.2

Murais Condutas

Unidade Interior
 1.   Painel de frame
 2.   Grelha de Entrada de Ar traseira
 3.   Painel Frontal
 4.   Filtro do Puri�cador & Filtro de Ar (atrás)
 5.   Grelha Horizontal
 6.  Ecrã LCD
 7.   Grelha Vertical
 8.   Botão de Controlo Manual (atrás)
 9.   Controlo Remoto
Unidade Exterior
10.   Tubo de Drenagem, e de Conexão do Refrigerante
11.   Fio de Conexão
12.   Válvula de Paragem
13.   Ventilador

Unidade Interior
 1.   Saídad e Ar
 2.   Entrada e Ar
 3.   Filtro de Ar
 4.   Armário de Controlo Eléctrico
 5.   Controlador
Unidade Exterior
 6.  Tubo de Drenagem, e de Conexão do Refrigerante
 7.  Fio de Conexão
 8.  Válvula de Paragem
 9.  Ventilador

Entrada de Ar

Saída
de Ar

Uma-Cinco

Uma-Quatro

Uma-Três

Uma-Duas

Saída de Ar

Uma-Cinco

Uma-Quatro

Uma-Três

Uma-Duas
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Fig. 2.3

Consolas Cassetes

Unidade Interior
 1.  Grelha de �uxo de Ar (na saída de ar)
 2.   Entrada de Ar (inclui �ltro de ar)
 3.   Controlo Remoto
 4.   Instalação
 5.   Painel de Exibição
Unidade Exterior
 6.   Tubo de Drenagem, e de Conexão do Refrigerante
 7.   Fio de Conexão
 8.   Válvula de Paragem
 9.   Ventilador

Fig. 2.4
Unidade Interior
 1.   Bomba de drenagem 
 2.   Fio de Drenagem
 3.   Saída de Ar
 4.   Entrada de Ar
 5.   Grelha de Ar
 6.   Painel de Exibição
 7.   Controlo Remoto
Unidade Exterior
 8.   Tubo de Conexão do Refrigerante
 9.   Fio de Conexão
10.   Válvula de Paragem
11.   Ventilador

Peças e
Principais Funções

Uma-Cinco

Uma-Quatro

Uma-Três

Uma-Duas

Uma-Cinco

Uma-Quatro

Uma-Três

Uma-Duas
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Condições de Funcionamento
Use a unidade de acordo com as seguintes temperaturas para uma operação segura e e�caz. Condições diferentes 
podem fazer com que haja um mau funcionamento da unidade ou que esta seja menos e�ciente.

Características

Proteção do ar condicionado 

Proteção do compressor 
• O compressor não reinicia por 3min. após ser 
desligado. 
Anti frio (somente para modelos de refrigeração 
e aquecimento) 
• A unidade foi concebida para não projetar ar frio 
no modo HEAT. Quando o permutador de calor 
interno está numa das seguintes fases, a 
temperatura ajustada não foi atingida:
A) Quando o modo HEAT inicia.
B) Durante a descongelação. 
C) Aquecimento a baixa temperatura. 
Descongelação (somente modelos de refrigeração 
e aquecimento)

• Pode ser gerado gelo na unidade exterior durante
um ciclo de calor quando a temperatura exterior é 
baixa e a humidade é alta, originando uma menor 
e�ciência de aquecimento no ar condicionado.
• Nestas condições, o aparelho de ar condicionado 
interrompe as operações de aquecimento e começa 
a descongelar automaticamente.
• O tempo de descongelação pode variar de 4 a 
10 min. dependendo da temperatura externa e a 
quantidade de acumulação de geada na unidade 
exterior.

Reinício automático (alguns modelos) 
Em caso de falha de energia, o sistema pára 
imediatamente. 

 

Quando a energia retorna, a luz 
de operação na unidade interna acende. Para 
reiniciar a unidade, pressione o botão ON / OFF 
no controlo remoto. Se o sistema tiver uma função 
de reinício automático, a unidade reiniciará com as
mesmas con�gurações sozinha.

Névoa branca emergente da unidade interior: 
• Pode ser gerada devido a uma grande diferença 
de temperatura entre a entrada e a saída de ar no 
modo COOL em locais com muita humidade.
• Pode ser gerada devido à humidade criada no 
processo de descongelação quando o aparelho de 
ar condicionado reinicia a operação no modo HEAT 
após a descongelação.

Ruído proveniente do ar condicionado 
• Pode ouvir um ruído (baixinho) quando o 
compressor está a funcionar ou quando pára.
• Pode ouvir um ruído quando a unidade restaura a 
sua posição original quando a fonte de alimentação 
é ligada pela primeira vez.

Poeiras na unidade interior
Acontece quando o ar condicionado não é usado 
por um longo período de tempo ou durante o 
primeiro uso. 

Cheiros a vindos da unidade interior
A unidade pode absorver cheiros de móveis, fumo, 
etc… e emiti-los posteriormente.

NOTA: Os aparelhos de ar-condicionado multi-split permitem que uma unidade externa se adapte a 
diferentes tipos de unidades internas. As imagens deste manual são apenas para fins demonstrativos. 
O seu aparelho pode ser ligeiramente diferente. As páginas seguintes apresentam vários tipos de 
unidades internas que podem ser combinadas com as unidades exteriores.

Modo COOL Modo HEAT Modo DRY

Temperatura 
Interior 17-32°C(62-90°F) 0-30°C (32-86°F) 17-32°C(62-90°F)

Temperatura
Exterior

0-50°C (32-122°F)

-15-24°C (5-75°F) 0-50°C (32-122°F)

-7-24°C (19-75°F) 0-60°C (32-140°F)

-15-50°C (5-122°F)
(Para modelos com sistemas 
de baixo arrefecimento) 

0-60°C (32-140°F)
(Para modelos especiais) 

Peças e
Principais Funções
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Como economizar energia:

• NÃO utilize a unidade com níveis excessivos de temperatura. 
• No modo COOL, feche as cortinas para evitar a luz solar direta. 
• Mantenha as portas e as janelas fechadas para manter a temperatura.
• NÃO coloque objetos perto da entrada e saída de ar da unidade. Reduz-lhe a eficiência.
  • Defina um temporizador e use o modo SLEEP / ECONOMIA incorporado, se aplicável. 
• Caso planeje não usar a unidade por um longo período de tempo, remova as pilhas do controlo remoto. 
• Limpe o filtro de ar a cada duas semanas para que não seja reduzida a eficiência.
• Ajuste as grelhas corretamente e evite o fluxo de ar direto.

 

O modo FAN só é ativo a partir dos modo COOL 
ou HEAT (disponível apenas em modelos de
refrigeração e aquecimento).

Quando a temperatura interna atinge a 
configuração de temperatura ajustada, o 
compressor pára automaticamente e o aparelho 
muda para o modo FAN. Caso a temperatura 
interna suba no modo COOL ou diminua no modo 
HEAT para o ponto de ajuste, o compressor 
entra novamente em funcionamento.

Podem surgir gotas de água na superfície da 
unidade interior quando o arrefecimento ocorre 
e o nível de humidade é relativamente elevado 
(definida como superior a 80%). Ajuste a grelha 
horizontal para a posição máxima de saída de ar 
e selecione na velocidade da ventoinha - “Hight 
Speed” 

Modo HEAT (somente para modelos de refrigeração 
e aquecimento) 
O ar condicionado gera calor na unidade externa 
e liberta-o através da unidade interna durante o 
aquecimento. Quando a temperatura externa 
desce afeta o calor que a unidade extrai. Por outro 
lado quanto maior for a diferença entre a 
temperatura interna e externa melhor para a 
unidade.
Se uma temperatura confortável não puder ser 
alcançada pelo aparelho é recomendável que use
um dispositivo de aquecimento suplementar.
Caso existam aparelhos que causem interferências 
no funcionamento da unidade, desconecte-a da 
fonte de energia e volte a conectar. Pressione o 
botão ON / OFF no controlo remoto e reinicie as 
operações.

Fechar as janelas e cortinas ajuda a manter a 
temperatura.

Fechar as portas ajuda a manter a 
temperatura

Peças e
Principais Funções
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Manual de Operações e Manutenção 3
Selecção do modo de operação

Manutenção

Quanto duas ou mais unidades internas estiverem 
a funcionar simultaneamente, veri�que se os seus 
modos estão em con�ito entre si. O modo HEAT 
reivindica precedência sobre todos os outros 
modos. 
Se a unidade número 1 estiver a operar com o 
modo HEAT, as outras unidades só podem operar 
nesse mesmo modo. 
Se unidade número 1 funcionar sob o modo COOL 
(ou FAN), as outras unidades podem operar sob 
qualquer modo exceto HEAT. 
Se uma das unidades selecionar o modo HEAT, as 
outras unidades param a sua operação. Surgirá no 
painel de exibição"-" e/ou a luz de indicação 
automática e de operação piscará rapidamente. A 
luz de indicação de descongelação desligar-se-á e 
a luz de indicação do temporizador permanecerá 
ligada.

 

Quando pretende que a sua unidade �que sem 
funcionar por um longo período de tempo:
1. Limpe a unidade interna e o �ltro de ar. 
2. Selecione o modo FAN e deixe o ventilador 
interno funcionar durante algum tempo para secar 
o interior da unidade. 
3. Desconecte a fonte de alimentação e remova a
bateria do controlo remoto. 
4. Veri�que os componentes da unidade exterior 
periodicamente. 
Entre em contacto com um revendedor local ou 
com um centro de atendimento ao cliente, se a 
unidade precisar de manutenção.

Quando quer voltar a usar a sua unidade:

• Use um pano seco para limpar o pó acumulado na 
grelha de entrada de ar traseira a �m de evitar a 
dispersão de poeiras.
• Verifique não existem peças quebradas ou 
desconectada.
• Verifique se o filtro de ar está instalado. 
• Verifique se a saída/ entrada de ar está bloqueada.

Sugestão: 
Para as unidades que possuam um aquecedor 
elétrico, quando a temperatura ambiente externa 
for inferior a 0 ° C (32 ° F), sugerimos que mantenha 
a máquina conectada de modo a garantir um bom 
funcionamento.

Desempenho Ideal

Para obter um desempenho ideal:
• Ajuste a direção do fluxo de ar de forma a não 
incidir diretamente em pessoas. 
• Ajuste a temperatura para alcançar o maior nível 
possível de conforto. Não ajuste a unidade em níveis 
excessivos de temperatura. 
• Feche as portas e janelas no modo COOL ou no 
modo HEAT. 
• Use o botão TIMER ON/ TIMMER OFF para selecionar
períodos de funcionamento.
• Não coloque nenhum objeto perto da entrada ou 
saída de ar. Pode reduzir a e�ciência ou até mesmo 
parar o funcionamento da unidade.
• Limpe o filtro de ar periodicamente.
• Não opere a unidade com a grelha horizontal 
fechada.

NOTA: Antes de limpar o seu ar condicionado, 
certifique-se que este se encontra desligado e 
desconectado da fonte de alimentação.
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Desligue sua unidade imediatamente se:
• A fonte de alimentação estiver dani�cada ou demasiado quente.
• Cheirar a queimado.
• A unidade emitir sons alto fora do normal.
• Um fusível de energia ou o disjuntor disparar.
• Se água ou outros objectos caim dentro ou fora da unidade.

Problemas comuns
Os seguintes problemas não são defeitos e na maioria das situações não será necessário reparar.

Questão Possíveis Causas

A unidade não liga 
quando pressiona o
botão ON/OFF

A Unidade possui um recurso de proteção que impede a sua 
sobrecarga, isso faz com que esta não possa ser reiniciada dentro 
de 3min. após ser desligada.

A unidade pode alterar a sua con�guração para evitar que geadas 
se formem nela. Quando a temperatura aumentar, a unidade 
começará a operar novamente no modo que estava selecionado.

A temperatura ajustada foi atingida, momento em que a unidade 
desliga o compressor. A unidade continuará a funcionar quando 
for necessário.

A unidade interior 
emite névoa branca

Em regiões húmidas, a diferença de temperatura entre o ar da 
sala e o ar condicionado pode causar névoa branca.

As unidades interior e 
exterior emitem 
névoa branca

Quando a unidade reinicia no modo “HEAT”, após a descongelação 
pode ser emitida um névoa branca devido à humidade gerada 
pelo processo de descongelamento.

Solução de Problemas 4        

Solução de  Probelm
as

A unidade muda de
“COOL” para “HEAT” 
e vice-versa.

NÃO TENTE FIXAR A UNIDADE, CONTACTE UM PROFISSIONAL DE SERVIÇO!

4        



4        4        
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Questão Possíveis Causas

A unidade interior
faz barulho

Um som de vento pode ocorrer quando a grelha restabelece a 
sua posição.

Pode surgir um ruído após a execução da unidade no modo 
“HEAT” devido à expansão e contração de algumas peças 
da unidade

As unidades
interior e exterior
fazerm barulho

Um assobio baixinho durante a operação: isso é normal e é 
causado pelo �uxo de gás refrigerante através das unidades 
internas e externas.

Um assobio baixinho pode acontecer quando o sistema começa/ 
acabou de parar de funcionar/ está a descongelar. Este ruído é 
normal e é causado pelo corte de gás refrigerante ou pela 
mudança de direção.

A expansão e contração de algumas peças de plástico e metal 
causadas por mudanças de temperatura durante a operação 
podem causar ruídos.

A unidade exterior
faz barulho

A unidade cria diferentes sons consoante o seu modo de 
operação.

Poeira emitida pela
unidade interna ou
externa

A unidade pode acumular poeira durante longos períodos de 
não utilização. Se cobrir o equipamento nessas alturas, pode 
atenuar a emissão de poeiras indesejadas.

A unidade emite
maus odores

A unidade pode absorver odores do ambiente (como móveis, 
cozinhas, cigarros, etc.) que serão emitidos durante as 
operações.

Os �ltros da unidade contêm mofo e devem ser limpos.

O ventilador da 
unidade exterior não 
funciona

Durante a operação, a velocidade do ventilador é controlada 
para optimizar a operação do produto.

A operação é 
errática, imprevisível 
ou a unidade não 
responde

A interferência das torres de telemóveis e dos ampli�cadores 
remotos pode causar a incapacidade da unidade.
   Caso aconteça, tente:
   Desconectar e conectar novamente a energia. 
   Pressionar o botão ON / OFF no controlo remoto para reiniciar 
   a operação.

• 
• 

NOTA: Se o problema persistir, entre em contacto com um revendedor local ou com o 
serviço de atendimento ao cliente mais próximo. Forneça uma descrição detalhada 
do mau funcionamento da unidade bem como o seu número e/ou modelo.

 

Solução de  Probelm
as
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Soluções de  Problemas
Quando ocorrem problemas, veri�que os seguintes pontos antes de entrar em contato com uma empresa de 
reparação.

Problema Possíveis Causas Solução

Poor Cooling 
Performance

A con�guração da 
temperatura pode ser maior 
que a temperatura ambiente

Baixe a con�guração da temperatura

O permutador de calor da
unidade interior ou exterior
está sujo

Limpe o permutador de calor afetado

O �ltro de ar está sujo Remova o �ltro e limpe-o de acordo
com as instuções

A entrada ou a saída de ar
de qualquer unidade está 
bloqueada

Desligue a unidade e retire o que a 
está a obstruir. 

Portas e janelas abertas
Certi�que-se que as portas e janelas 
estão fechadas equanto a unidade
opera.

Calor excessivo 
gerado pelo sol

Feche as janelas e as cortinas durante 
períodos de alto calor.

Muitas fontes de calor na 
sala (pessoas, computadores, 
eletrônicos, etc.)

Reduza as fontes de calor

Pouco refrigerante devido à 
perda ou uso a longo prazo

Veri�que se há fugas, sele se 
necessário e desligue o refrigerante

A função “SILENCE” é ativada
(função opcional)

A função “SILENCE” pode reduzir o 
desempenho do produto. Desligue 
a função.

Solução de  Probelm
as
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Problema Possíveis Causas Soluções

A unidade não está
a funcionar

Falha de energia Aguarde que a energia seja reposta

A energia está desligada Ligue a energia

Um fusível está queimado Substitua o fusil queimado

A bateria do controlo remoto
está estragada

Substitua a bateria

A proteção de 3 min. da unidade 
foi ativada

Aguarde 3min para reiniciar a
 unidade

A função “TIMER” está activa Desligue a função “TIMER”

A unidade pára e 
inicia com frequencia

Pouco refrigerante 
no sistema

Veri�que se há fugas e recarregue
o sistema com refrigerante.

Inacessibilidade de gás ou
humidade no sistema.

Evacue e recarregue o sistema.

O compressor está partido Substitua o compressor

A tensão/ voltagem está
demasiado alta/ baixa

Instale um regulador de pressão

Desempenho de
aquecimento baixo

A temperatura externa é 
extremamente baixa

Use um equipamento de 
aquecimento auxiliar

Entra ar frio pelas portas e 
janelas 

Certi�que-se de que todas as 
portas e janelas estejam fechadas 
durante o uso da unidade.

Pouco refrigerante devido a fuga
ou um longo período de 
utilização

Veri�que se há fugas, sele se 
necessário, e desligue o 
refrigerante

Luzes indicadoras A unidade pode parar ou continuar a operação em segurança.
 
Se as luzes indicadoras continuarem com “�”, ou os códigos de 
erro aparecerem, espere cerca de 10 minutos. O problema pode 
ser auto-resolvido.
Caso contrário, desligue a fonte de alimentação e conecte-a. 
Ligue a unidade. Se o problema persistir, desconecte e entre em 
contato com o centro de atendimento ao cliente mais próximo.

Código de erro exibido
na janela da unidade 
interna:
• E0, E1, E2…
• P1, P2, P3…
• F1, F2, F3…

NOTA:  Se o seu problema persistir depois de realizar, e veri�car os diagnósticos acima, desligue a 
sua unidade imediatamente e entre em contato com um centro de assistência autorizado.
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Diretrizes de Descarte Europeias

Este aparelho contém refrigerante e outros materiais potencialmente perigosos. 
Ao descartar este aparelho, a lei exige tratamentos especiais. Não descarte este produto como lixo doméstico 
ou resíduos municipais não triados

Para descartar este aparelho, pode faze-lo da seguinte forma: 
-Em instalações municipais designadas ao lixo eletrônico.
-Ao comprar um novo aparelho, o vendedor irá retirar a velha aplicação gratuitamente.
-O fabricante retomará a aplicação antiga gratuitamente.
-Vender a aplicação aos comerciantes certi�cados de metal.

AVISO ESPECIAL

Ao deixar este aparelho na �oresta noutros ambientes naturais põe em perigo a sua saúde e prejudica o 
meio ambiente. Substâncias perigosas podem escorrer nas águas subterrâneas e entrar na cadeia 
alimentar.

Inform
ações

sobre D
escarte 
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O design e as especi�cações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio para melhoria do produto. Consulte a agência de vendas ou o fabricante 
para obter detalhes.
 



此面无需印刷
技术 要求：
1.105克/平方铜版纸
2.尺寸：210*297mm
3.颜色：黑白
4.注意：排版时注意页码数字都是靠外面的，以便翻阅 
5.装订。 


