
منتجاتسلسلةبتركيبتتعلقالسالمةحولمهمةمعلوماتالدليلهذايوفر
NovaSeq™بشركةالخاصةIllumina®الدليلهذايتضمنوتشغيلها.وصيانتها

جراءاتأيتطبيققبلالمستندهذااقرأللمنتج.والتنظيمالتوافقبيانات النظام.علىإ
الجهاز.ملصقعلىالنظامتصنيعوتاريخالمنشأبلدطباعةتمت

وعالماتهاالسالمةاعتبارات
الوتشغيله.وصيانته،الجهاز،بتركيبالمتعلقةالمحتملةاألخطارالقسمهذايوضح
ل األخطار.تلكمنأليٍّيعرضكوضعفيمعهتتعاملأوالجهازتشغِّ
جراءاتباتّباعهناالموصوفةاألخطاركلتجنبيمكن المتضمَنةالقياسيةالتشغيلإ
NovaSeqالتسلسلنظامدليلفي .)1000000019358رقم(مستند6000

للسالمةعامةتحذيرات
وتمللجهازالصحيحالتشغيلكيفيةعلىتدريبهمتماألشخاصجميعأنتأكد

عتباراتجميععلىإطالعهم المحتملة.السالمةا

هذاتحملمناطقفيالعملعندالتشغيلتعليماتكلاتبع
جلمنالملصق لهايتعرضقدالتيالمخاطرتقليلأ

الجهاز.أواألشخاص

بالليزريتعلقفيماالسالمةتحذير
NovaSeqيُعد والذي1الفئةمنليزرمنتج6000

حدوليزر،4الفئةمنليزرينعلىيحتوي ،3Bالفئةمنوا
حدوليزر .3Rالفئةمنوا

جهزةتشكل وذلكالعينعلىخطرًا4الفئةمنالليزرأ
العينتعرضتجنبوالمنتشرة.المباشرةاالنعكاساتبسبب
شعةإلىالجلدأو المنعكسة.أوالمباشرة4الفئةمنالليزرأ

جهزةتتسببأنيمكن حتراقفي4الفئةمنالليزرأ الموادا
خطيرةوإصاباتجلديةحروقوحدوثلالشتعالالقابلة
المباشر.التعرضبسببوذلك
شكل جهزةتُ يمكنالعين.علىخطرًا3Bالفئةمنالليزرأ
خطرتشكلالولكنهاوالمواد،الجلدتسخينإلىتؤديأن

الحرق.
جهزةتمثل وذلكالعينعلىخطرًا3Rالفئة منالليزرأ
الليزر.إلشعاعالمباشرالعينتعرضبسبب

لال عندمااللوحات.منلوحةأيإزالةمعالجهازتشغِّ
سالمةمفاتيحتحجبمفتوحًا،التدفقخليةحجرةبابيكون

أيإزالةمعالجهازتشغيلحالةفيالليزر.شعاعالتعشيق
جهفإنكاأللواح،من الليزرلضوءالتعرضخطرتوا

المنعكس.أوالمباشر

الليزرمنالتحذيرملصقات
شكل (اإلنجليزية)3Rو4للفئتينالليزرمنالتحذير1ال

شكل سية)3Rو4للفئتينالليزرمنالتحذير2ال (الفرن

الكهربائيةالسالمةحولتحذيرات
خليوجدالحيثالجهاز.منالخارجيةاأللواحبإزالةتقمال يمكنمكوناتبالدا

الخارجيةاأللواحمنلوحةأيإزالةمعالجهازتشغيلبأنعلمًاصيانتها.للمستخدم
حتمالإلىيؤدي المباشر.التياروفولتيةالخطيللجهدالتعرضا

عندتعملمترددتيارفولت240–200بطاقةيعملالجهاز
اللوحةوراءالخطرةالجهدمصادرتقعهرتز.50/60
إزالةتمإذاإليهاالوصوليمكنولكنالجانبية،اليمنى
فيموجودًاالكهربيالجهدبعضيظلاألخرى.األلواح
لالجهاز.تشغيلإيقافعندحتىالجهاز معالجهازشغِّ
كهربية.صدمةحدوثلتجنباأللواحكلتثبيت

الطاقةمواصفات

المواصفاتالنوع

هرتز50/60في مترددتيارفولت240–200الخطيالجهد

ستهالكذروة وات2500الطاقةا

جلمن ستخدامأ بخطمنشأتكتزويديجبمتردد،تيارفولت240–200بقوةتيارا
التأريضتوفراألمريتطلبمناسب.جهدمعأمبير15عنيقلالمؤرض

الكهرباء.لخطمنظمًااألمرسيتطلب،%10فوقالجهدتذبذبحالةفيالكهربائي.
جعالمعلومات،منلمزيدٍ رقم(مستندNovaSeqسلسلةموقعإعداددليلرا

1000000019360(.

ستخدمالفقط.البحثيلالستخدام شخيصية.اإلجراءاتفيي الت
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الوقائيالتأريض
الكهربية.الحاويةخاللمنالوقائيبالتأريضالجهازيتصل
التأريضبإعادةالكهرباءسلكعلىالمؤمّنالتأريضويعمل
التأريضاتصاليكونأنيجبآمن.مرجعإلىالوقائي
ستخدامعندجيدةعملحالةفيالكهرباءسلكعلىالوقائي ا

الجهاز.هذا

الكهربيةالصمامات
المستخدم.قِبلمنللتغييرقابلةغيركهربيةصماماتعلىالجهازيحتوي

السطحبسخونةيتعلقفيماالسالمةتحذير
لال اللوحات.منلوحةأيإزالةمعالجهازتشغِّ
التدفق.خليةحجرةفيالحرارةدرجةمركزتلمسال

المعتادفيمضبوطًايكونالمنطقةهذهفيالمستخدمالسخان
60ومئوية)درجة22(المحيطةالغرفةحرارةدرجةبين

فيهذهالحرارةلدرجاتالتعرضفإنلذامئوية.درجة
التعرضفييتسببأنيمكنالنطاقلهذاالعلويالطرف
لحروق.

الجهازوزنبثقليتعلقفيماالسالمةتحذير
رطالً)985(كجم447حواليالشحنعندالجهازيزن
أنويمكنرطالً)،1270(كجم576حواليالتركيبوعند
غيربشكلٍمعهالتعاملتمأووقعإذاخطيرةإصابةيسبب
سليم.

ونقلهوتركيبه،الجهاز،فتح
قِبلمنالمعتمدينلألشخاصسوىنقلهأوتركيبه،أوالجهاز،بفتحيسمحال

Illumina.بممثلفاتصلالجهاز،نقلعليكتوجبإذافقطIlluminaبك.الخاص

البيئيةاالعتبارات

المواصفاتالعنصر

°19منالمعملحرارةدرجةتكونأنعلىاحرصالحرارةدرجة
يمكنمئوية).°3±مئوية°22(مئوية°25إلىمئوية
سببأن شليت شغيلفيالف درجةنطاقفيالجهازت

ستوىانخفاضإلىهذاالحرارة شلأواألداءم ف
شغيل. الت

سبية،الرطوبةتكاثفعدمعلىاحرصالرطوبة تكونبحيثالن
سبة هوالمفضلالنطاقيُعد.%80إلى20بينماالن
سبيةالرطوبةنطاق .%60إلى20بينالن

6500(متر2000منأقلارتفاععلىالجهازضعاالرتفاع
قدم).

لالهواءجودة ستوىتوافقمعداخليةبيئةفيالجهازشغِّ نظافةم
أوالعادية)،الغرفة(هواء9أيزومعالهواءجسيمات
أفضل.
االجهازاحفظ الغبار.مصادرعنبعيدً

المواصفاتالعنصر

ستمراالهتزازمنبالحدقماالهتزاز حتىالمختبرألرضيةالم
ستوى األيزو شغيللغرفةم األساس)،الت ستوىأو( م

أفضل.
شغيلخالل سلي،الت سل أوالصدماتمنحدالت

منبالقربتقعالتياألرضيةفيالمتقطعةاالضطرابات
ستوىتتجاوزالالجهاز. بغرفالخاصاأليزوم
المكتب.

مالحظة
سبيلعلىالرطوبة.وارتفاعالحرارةدرجةارتفاعبينالجمعتجنب
النسبية.الرطوبةمن%80ومئويةدرجة25المثال،

بالمنتجالخاصةوالتنظيماالمتثالبيانات

للموافقةالمبسطاإلعالن
,Illuminaشركةتعلن Inc.توافقاإلقرارهذابموجبNovaSeq مع6000

التالية:التوجيهات
t2014/30[الكهرومغناطيسيالتوافقتوجيه/EU[

t2014/35[المنخفضالجهدتوجيه/EU[

tجهزةالالسلكيةاألجهزةتوجيه ]EC/1995/5[الطرفيةاالتصاالتوأ

t2014/53[الالسلكيةاألجهزةتوجيه/EU[

العنوانخاللمناألوروبيباالتحادالخاصةالمطابقةإلقراراتالكاملالنصيتوفر
.support.illumina.com/certificates.htmlاإلنترنت:عبرالتالي

ستخداممنالحد )RoHS(الخطرةالموادا

منالتخلصتوجيهمعيتوافقالجهازأنإلىيشيرالملصقهذا
واإللكترونية).الكهربائيةالمعدات(نفاياتWEEEالنفايات
بزيارةتفضل

support.illumina.com/certificates.htmlللحصول
عادةحولإرشاداتعلى جهازك.تدويرإ

الراديوموجاتلتردداإلنسانتعرض
السكانلعامة)MPE(بهالمسموحللتعرضالقصوىالحدودمعيتوافقالجهازهذا
رقمجدول1.1310§الفيدراليةاللوائحقانونمن47العنوانتحتذُكرلماوفقًا
1.

)EMFs(الكهرومغناطيسيةللمجاالتاإلنسانتعرضحدودمعيتوافقالجهازهذا
فيوالمستخدمةهرتز،جيجا10إلىهرتز0منترددنطاقفيتعملالتيلألجهزة

EN(مهنية.أووظيفيةبيئةفي)RFID(الراديوموجاتترددتعريفنظام
.)4.0األقسام50364:2010

عداالمتثالحولمعلوماتعلىللحصول الراديوموجاتترددتعريفنظاملقوا
)RFID،(جع الراديوموجاتترددتعريفنظامقارئبوحدةالخاصاالمتثالدليلرا
)RFID(مستند)1000000002699رقم(.

)EMC(الكهرومغناطيسيالتوافقاعتبارات

ختبارهالجهازهذاتصميمتم CISPRلمعياروفقًاوا يتسببأنيمكنأ.للفئة11
خلحدوثفيالجهاز الجهازعملتخفيفإلىتحتاجقدالمنزل.بيئةفيالسلكيتدا

خلحدوثحالةفي السلكي.تدا
والذيالقوي،الكهرومغناطيسياإلشعاعمصادرمنمقربةعلىالجهازتستخدمال
خلقد المالئمة.التشغيلعمليةمعيتدا
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ستخداميجب طاقةمصدرباستخدامللرقابةخاضعةكهرومغناطيسيةبيئةفيالجهازا
منتجاتسلسلةموقعإعداددليلفيالمحددالنحوعلى)UPS(معتمدمنقطعغير

NovaSeq1000000019360رقم(المستند(.

)FCC(الفيدراليةاالتصاالتهيئةلقواعداالمتثال

عدمن15رقمالجزءمعالجهازهذايتوافق ).FCC(الفيدراليةاالتصاالتهيئةقوا
التاليين:للشرطينالتشغيلعمليةتخضع

خلحدوثفيالجهازهذايتسببأنيجوزال1 ضار.تدا

خلأيالجهازهذايقبلأنيجب2 ستقباله،يتمتدا خلذلكفيبماا قدالذيالتدا
بها.مرغوبغيرتشغيلعمليةيسبب

تنبيه
حةًمعتمدةغيرالوحدةهذهعلىتعديالتأوتغييراتأي الطرفجانبمنصرا

الجهاز.بتشغيلالمتعلقةالمستخدمسلطةتلغيقدالتوافقعنالمسؤول

مالحظة
ختبارتم وذلكأ،الفئةمنالرقميالجهازحدودمعتوافقهوتبينالجهازهذاا

عدمن15رقمللجزءطبقًا وضعتموقد).FCC(الفيدراليةاالتصاالتهيئةقوا
خلمنمقبولةحمايةلتوفيرالحدودهذه بيئةفيالجهازتشغيلعندالضارالتدا

ستخدم تجاريًا.فيهايُ
فيلذامنه،تشعأنويمكنويستخدمها،السلكي،ترددطاقةالجهازهذايولد
ستخدامهتركيبهعدمحالة جهزةلدليلوفقًاوا حدوثفييتسببقدالقياس،أ
خل جهزةمعضارتدا هذاتشغيليتسببأنالمرجحومنالالسلكية.االتصالأ
خلحدوثفيسكنيةمنطقةفيالجهاز قياماألمريتطلبووقتهاضار،تدا

خلهذابتصحيحالمستخدمين الخاصة.نفقاتهمعلىالتدا

محميةكابالت
ستخداميجب هيئةحدودمعالتوافقلضمانالوحدةهذهمعمحميةكابالتا

.Aالفئةألجهزة)FCC(الفيدراليةاالتصاالت

الكنديةالصناعةمتطلباتمعالتوافق
للمعداتالكنديةاللوائحمتطلباتجميعمعيتوافق(أ)الفئةمنالرقميالجهازهذا

خل.المسببة للتدا
المعياريةبالمواصفاتالمتعلقةالكنديةالصناعةمعاييرمعالجهازهذايتوافق

التاليين:للشرطينالتشغيلعمليةتخضعالترخيص.منالمعفاة)RSS(الالسلكية

خل.حدوثفيالجهازهذايتسببأنيجوزال1 تدا

خل،أيالجهازهذايقبلأنيجب2 خلذلكفيبماتدا عمليةيسببقدالذيالتدا
للجهاز.بهامرغوبغيرتشغيل

كوريادولةامتثال
해 당 무 선 설 비 는 운 용 중 전 파 혼 신 가 능 성 이 있 음.

A급 기 기 (업 무 용 방 송 통 신 기 자 재(
이 기 기 는 업 무 용 (A급 )으 로 전 자 파 적 합 로 서 판 매

자 또 는 사 용 자 는 이 점 을 주 의
하 시 기 바 라 며 , 가 정 외 의 지 역 에 서 사 용 하 는 것 을

목 적 으 로 합 니 다.

المتحدةالعربيةاإلماراتدولةامتثال
tاالتصاالت:تنظيمبهيئةالخاصالمسجلالرقمER0117765/13

tالبائع:رقمDA0075306/11

تايالنددولةامتثال
لالتصاالتالوطنيةللجنةالفنيةالمتطلباتمعهذابعدعناالتصاالتجهازيتوافق
).NBTC(بعدعنواالتصاالتللبثالوطنية)/اللجنةNTC(بعدعن

المراجعةتاريخ

ستند التغييروصفالتاريخم

رقمالمادة
20022644

ستند رقمالم
1000000019357

04إصدار

يونيو
2018

تايالند.دولةامتثالبيانإضافةتمت

رقمالمادة
20022644

ستند رقمالم
1000000019357

03إصدار

سبتمبر
2017

سمتحديثتم سيالتوافقاعتباراتق الكهرومغناطي
)EMC(ستخداممتطلباتمع بيئةفيالجهازا

سية ستخداموذلكللرقابة،خاضعةكهرومغناطي با
المحددالنحوعلى)UPS(منقطعغيرطاقةمصدر
.Illuminaمن

رقمالمادة
20018922

ستند رقمالم
1000000019357

02إصدار

مارس
2017

لتصلالمؤرضالخطتيارشدةمتطلباتتحديثتم
أدنى.كحدّأمبير15إلى
أمبير.16إلىالمؤرضالخطمتطلباتتحديثتم

والصينيةالتالية: العربية،الترجماتإضافةتمت
سطة ب المُ سية،والتقليدية)،( واأللمانية،والفرن
والروسية،والبرتغالية،والكورية،واإليطالية،
واإلسبانية.

رقمالمادة
20018407

ستند رقمالم
1000000019357

01إصدار

مارس
2017

سمإضافةتمت سطاإلعالنق للمطابقة.المب

رقمالمادة
20015873

ستند رقمالم
1000000019357

00إصدار

فبراير
2017

المبدئي.اإلصدار

التجاريةوالعالماتوالنشرالطبعحقوق
شرالطبعحقوق ,Illuminaشركةلصالح2018لعام©والن Inc،محفوظة.الحقوقجميع

شركةملكهيالتجاريةالعالماتجميع ,Illuminaل Inc.علىللحصولالمعنيين.أصحابهاأو
راجعالتجارية،العالماتحولمحددةمعلومات

www.illumina.com/company/legal.html.
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