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Di�erence between the aquarium temperature required 
and the room temperature where it is situated.
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 ن ه أو   ءم و ا   

 دا ا ا و  أو  آ اء ا أاض ء

 ل  ا ُ و  ح  أ اام أي. ازل
. ا رع ا    ن و  

 تت و اا ارا. 
 

   ان ت إاء
  ةن ا  صا رن اا ا 
 ورا)EN 60335-2-55.(  

    از اام ز.  1
 أام  8 أره   أل
و  صأ را و ا 

أو ا ا  ى أو 
 أن ط ا أو ة ار

   أو ر  ذ ن
 از ام ا ات

.    ا ا إدراك و ن
   لا ز ا 

 أ   .ا وا 
ا  م أن  ما  
 م أن  لون ا ر.

2.  :  أو أ أ
اة ادة ض  ام 

و ا آت ا .  
3 .   ح أوإ  

. ا ء
   ال ان 

  .
4 . آ و ا  ن ا صا ق ا  

  .
.   ان ء و ه زال رج اء. 5
6 .   ا  ءا  نا  

"MINIMUM" نا  دةا.
7 .   ءا  نا  1,2    ه آ

 .
ن ) ا(ا ار   ان ر اء . 8

    ءر ا  أد ا ف ا ن
دل ات اء ادة  ا إ ا دون 

) رة1.(
9 . :    نام اا  أ  

. ازل
10 .  ة اا  لا ه ن آا  

 30ر  وز )  اة(ل اح اص  ار 
ا  .

  
  
  
  
  
  
  

 د ن  اة، دا  ات: اام ت

 تا رة( ا 2 .( نا   ض 

 ن كن ه   . دة أن زا ُ  

دا  ارة در ءام ا ان ارة ع. دن أا 

 ءء اة أ ا.    
 

ن: اا  ج إ  ء ا ورب ا 

  ر حو ا ا .  را  م 

   .و ء  ام أض، أو ت أو ت
 

 :ءا   م  و  ي نا    . 
 :ءأا  اإ  ءا  زا . 

  ف ارةا  ح ا ن  امم ا  
 ل د . د ارةا  ح ا ذو دا 

 .أن د ن  ا اا دا
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  ب ادا و ا ة ا   ر 

   أول ل ة رة از  م  . ااء
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