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קודמותגרסאות
יךמסמך ורתאר א י ית ו ינ הש

מס'מסמך
1000000036024 v07

ל י אפר
2020

וסף ענ יד להעלמ ו ןהתכ ו יזהשלוהאחס ללתאר ו ונההכ ות.שמ יד יח
ו ודכנ יע ותנפח י ותRSBוה-הספר ורא ל.בה ו ל י הד

מס'מסמך
1000000036024 v06

ל י אפר
2020

ו ודכנ יע ור א י כנהת ו iSeqשלהת Control Software v2.0,ומכתאשר יבת במג
v2שלiSeq 100 i1.

יב iSeqשלהמג 100 i1וחלף ותה ערכ ות:ב הבא
•Illuminaור20031371מק"ט יבעב iSeqשלv2מג 100 i1.
•Illuminaור20031374מק"ט יבעב iSeqשלv2מג 100 i1-יזת ות.4אר יד יח

וסף ענ יד ותעלמ ימ כנהתא ו יב.הת והמג
ו וספ ינ וז כ י ינהר ע ורט יתעב iSeqמחסנ 100 i1 v2.
ו ספ ו ותנ ורא לה ו ל י ורד ות עב י Nexteraספר XT DNA.
וסף ןסמלנ י י ןאתהמצ ו ו י ןכ ו ןהאחס ו כ ית.שלהנ המחסנ
ן יההפשרהזמ יתשלהמרב ורההמחסנ ארך8°Cעד2°Cשלבטמפרט ו עה ו לשב

אחד.
ושיםמספר יבהשימ יקהברכ ןהבד ית ושהנ וזרלשימ עלהח ו .130ל-ה

יההמלצה יהלגב י יתהעל ומ ודכנהPhiXב-הפתא ור%10ל-ע ותעב י ספר
ות על ןרמתב ו ו י כה.ג ו נמ
ן ודכ ורתרשיםע א י יתלת iSeqמחסנ 100 i1 v2.
ו ודכנ ותע ורא עהה וג ילהתקנתבנ ונ כנהעדכ ו וכךת כלל י י ורךש ע ישום.ב הר
ן ודכ עע יד המתקדמת:בהחלפההמ

וסף• ימהתרשיםנ גזר י ירהאתהמצ יתהסק יך.שלהכלל התהל
ים• ושיםהמסמכ וההחזרהלהשלמתהדר ורט ברשימה.פ
ובהר• ןה ופ עתא י עדקב ו וף.המ ס י לא
ן• י ו יצ ותכ ותרמתעםבמעבד יח יתבט ג ו ל ו י ן3ו-2שלב יתכ ידרשי י יש ו יט ח

וסף. נ
ישות יסמהדר ותהס י ינ כנההגבלתומד ו ו)SRP(הת עבר ו יךלה אתרלהכנתמדר

ור וףמערכתעב צ י iSeqהר מסמך100 .)1000000035337מס'(

מס'מסמך
1000000036024 v05

מרץ
2019

ו ודכנ יע ור א י כנהת ו iSeqשלהת Control Software v1.4:
ו• ודכנ ותע ורא עהעלהה י ורתשלקב ותתצ ותהמערכת,הגדר העברהלרב

י ו ינ יחלקשלשםוש יב המשתמש.ממשקמרכ
ו• ספ ו יםנ ור א י ותשלPF%שלת ל ו יושלאשכ וסה,%מדד יםאשרתפ במסךנרא

Sequencing.(וף צ י ר )
ו• ותר יםה ומ יק ישלמ וננ יםרשתכ ופ ורממ ותעב ונ י ל י ימהג ותהדג י יק ות

הפלט.
ן• י ו כנהצ ו יתמשנהשהת ומט וט ותאתא ותשלהשמ ונ י ל י ימהג דג

.SampleSheet.csvל-
ו ספ ו יםנ ור יש יםק ים:לדפ הבא

ית• ןתבנ ו י ל י ימהג iSeqמערכתשלהדג ור100 י.מצבעב ידנ
י• כהדפ י כנתשלהתמ ו .bcl2fastההמרהת

ו ספ ו יםנ 1שלנפח nM 100% PhiX-וAmpliSeq Library PLUSור עב  Illumina
ות.להכנת י ספר
וספה וראהנ יםמאגרלהעברתה ומ וסהמשמשהגנ יח י ורכ Localעב Run

Managerום יק מ ואל  ינ ןשא ונ ורבעתCבכ ותהמערכתשחז ן.להגדר צר י ה
וגדל יםמספרה ור יהמחז ימל ומלץהמקס Indexשלהמ Read יאת1 ינדקס(קר א

Indexו-)1 Read יאת2 ינדקס(קר ים10ל-)2א ור אחד.כלמחז
וגדל יםמספרה ור יתהמחז ומכתשהמחסנ .322ל-בהםת
וסף ורנ כ יךשלאז ובמדר יט ותמ יפ ותצפ ל ו מסמךאשכ )1000000071511מס'(

עלהצגת יד ורטמ ובעלמפ יט וזשלמ כ י ינה.ר ע הט
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יךמסמך ורתאר א י ית ו ינ הש

מס'מסמך
1000000036024 v05

מרץ
2019

ובהר יה יםשלפנ יר יתשמפש יםבאמבטמחסנ ורהלאחסנהישמ שלבטמפרט
-25°Cעד-15°Cות וםלפח י אחד.ל
ן וק וסחת ורAmpliSeqהנ Illuminaעב Library PLUS-ל  AmpliSeq Library PLUS
ור .Illuminaעב

מס'מסמך
1000000036024 v04

ובר וקט א
2018

ו ספ ו ינ וז כ י ינהר ע יםט ומלצ ותמ ורא לוה ו ל י ורד ותעב י Nexteraספר DNA Flex
for Enrichment,TruSeq DNA Nano-וTruSeq DNA PCR-Free.

וסף ענ יד ימ ושלגב יהבשיטתשימ יזצ ורמל ינהנ וצרתשא ותי י ותספר על לב י גד
יד. יח
ו ספ ו יםנ ור א י ית ילגב ישנ Localההפעלה,מצב Run Manager-וManual.
וספה ותנ יהאפשר י יתעל ומ וגדרה%5שלPhixב-פתא וזכלשלהמטרהוה אח
יה י ית.על ומ פתא
ו וספ יםנ ים:השלב הבא

ןמעבר• ו כנתהתקנתבעתsbsadminההפעלהמערכתלחשב ו הבקרה,ת
י ל ו וד וחמ ית כנההנ ו אחרת.ות

ורבעתהמכשירשלמחדשהפעלה• ותשחז ן.להגדר צר י ה
יה י יאלהפנ מס'Illuminaשלהמתאםרצפ עת)1000000002694מסמך( י לקב
י ונ ו י Indexכ ינדקס2 א )2()i5ור עב ן)  ו י ל י ימה.ג דג

ו ובהר ותה וד ות:הנק הבא
ותלהשתמשיש• י ידבמחסנ ההפשרה.לאחרמ
י• וז כ י ינהר ע יםהט ורט ורהמפ ותעב י Nexteraספר DNA Flex-וNextera Flex

for Enrichmentינם יםא יישימ ג ו ותבס י יםספר .Nexteraשלאחר
•SureCell WTA 3′ינה יהא י תואמת.ספר

מס'מסמך
1000000036024 v03

וסט ג ו א
2018

ו ודכנ יע ור א י כנהת ו iSeqשלהת Control Software v1.3:
ו• ספ ו ותנ ורא ורההגדרתה ורתצ Universalעב Copy Service.
יהשם• י ס י Networkהכרט Configurationורת ונהרשת)(תצ Networkל-ש

Accessישה ג לרשת).(
ו• ספ ו ותנ ורא יחתעלה Localפת Run Managerוך כנתמת ו הבקרה.ת

ום יק ירתמ יתשלהמחדלבר י יק ןהפלטת ודכ .D:\SequencingRunsל-ע
ו ספ ו ותנ ורא ורה יב .proxyלשרתהמערכתלח
וספה ישהנ ןדר י י יב לצ יתUNCנת י יק יפלטלת ומ יק ןומ ו י ל י ימהג ברשת.דג
ו ינ ו ישותצ ותהדר י וד יח י וםלהגדרתה יק יתמ י יק ןפלטת ונ י,בכ ימ ןפנ ונ כ

י ונ צ י וח וםא יק ברשת.מ
ו וסח ותנ ורא כתעלה י ירתהפ צ ןי ו י ל י ימהג י)Manualלמצבדג ידנ לשלב(

ן ו ההפעלה.הגדרתשלהראש
ו וקנ ותת ורא ושעלהה לתשלההתקנהבאשףשימ י המערכת.חב
ן וק ורת א י ישלהת ובצ ותק ונ ותהתמ ער וז הפלט.שלהממ

מס'מסמך
1000000036024 v02

י ונ י
2018

ו ודכנ יע ותפרט להמשמשותהמבחנ ו ל י ותלד י של14-222-158למק"טספר
Fisher Scientificו ותא equivalentמבחנ low-bind tubes.

וסף ףנ י ע ותאתהמתארס ינ יתהזמ ור מתקדמת.החלפהשלהאז
ובהר ותה י ושספר לל ו וזשד כ י ינהלר ע ותהט יב י ורח עב ףל ו צ י ור ות ום.בא י
ובהר יה צאהנדרשתלהפשירשכד ו יתשלה יבמחסנ ופסה.המג מהק
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יךמסמך ורתאר א י ית ו ינ הש

מס'מסמך
1000000036024 v01

י מא
2018

ו ודכנ יע ור א י כנהת ו iSeqשלהת Control Software v1.2:
וספה• ותנ ן,אפשר ו י וטהמאפשרתע ו כנתלנ ו ןאלהבקרהמת י כנהמתק ו ת

ורד. שה
ו• ספ ו ותנ ורא ירתה ותלשמ ונ ות.תמ ער וז ממ
ות• והרשתהגדר עבר ו יהה י ס י Networkלכרט Configurationורת רשת).(תצ
ושיםמספר• יהשימ יהמרב יב יקהברכ יםבד יתנ ושהנ וזרלשימ עלהח ו ,36ל-ה

ן י ו צ ושיםשמספרו ותרהשימ עשנ י ופ במסך.מ
ן ודכ עע יד Localשלמ Run Manager:

ו• ספ ו יםנ Localלפתיחתשלב Run Managerלהגדרת ההפעלה.ו
וסףRNA Amplicon• לנ ו וד וחכמ ית ןנ ותק DNA Enrichmentו-מראש,מ

וResequencingו- ספ ו יםנ ל ו וד יםכמ ומכ ים.ת אחר
ו• ודכנ ותע י ו יחס י ודהת ע י יךלהת כנהמדר ו Localשלהת Run Manager

מסמך .)1000000002702מס'(
ו ודכנ ותע ורא ית:שלההפשרהה המחסנ

וספה• ותנ ורתלהפשרהאפשר החדר.בטמפרט
ו• ספ ו ותנ ורא ותה ורט ותרמפ ים,אמבטעלי ותמ ןלרב ו יאחס הפשרה.לפנ

ו ודכנ ותע ורא ותהכנתעלהה י וף:ספר צ י לר
וז• כ י ינהר ע Nexteraשלהט DNA Flexן כ וד 200ל-ע pM.
וסף• וזנ כ י ינהר ע יט ורהתחלת יעב ג ו ותס י ינםספר ים.שא רשומ
וסף• ענ יד .%Occupiedהמדדעלמ
1שלהנפח• nM PhiXור יהעב י יתעל ומ עלהפתא ו 50ל-ה µl.

ים יםהמספר י ג ו וIlluminaשלהקטל ודכנ ור:ע עב
ידה• יתרפ וזלמגשרזרב יק iSeqשלנ ור100 .20023927עב
ן• ירמסנ ו ו יא iSeqשלרזרב ור100 .20023928עב

ו ודכנ ותע ושאההמלצ יפטהבנ יפטה.וקצההפ הפ
ו וספ ותנ ורא ותהה ונ ות:הש הבא

ע• ו צ י ותב על ות.הפ ימ א
ירת• צ ןי ו י ל י ימהג ףבעתדג ו צ י י).Manualבמצבר ידנ )
ור• ע כנתמז ו יהבקרהת יםלגשתכד ישומ י ים.ל אחר

ים יםהשלב והבא וספ יךנ יקתלהל המערכת:בד
יקה• ןפר ו אחס ישלו יב יקהרכ יםבד יתנ ושהנ וזר.לשימ ח
י• ו יק וךנ ל ילכ ו ל ימהמתאג יקההזר ןלבד ית ושהנ וזר.לשימ ח

ן כ ו ןהבאהת ורג ימחדשא ות:אתלשפרכד י ההמשכ
ו• וזג ותמ ורא עהה ו צ י ותעםבלבד-PhiXהפעלתלב ורא ףה ו צ י ל.הר י הרג
ות• ורא ימהתאהכנתה והזר וזג ותעםמ ורא לה ו ל י ות.ד י הספר
ו• וחד ותא ורא יהבדברהה י יתעל ומ .PhiXב-פתא
ע• יד יםמספרעלמ ור אההמחז י עבר.בקר ו ה
•Real-Time Analysisעבר ו וה ונהושמ Sequencingל-ש Outputוף).(פלט צ י ר

ימתתרשים ודהזר ותשלהעב ע וד אהה י ושט.השג פ
וסר עה יד יעלמ וחמחשבמצב ןל לח ו ודה.וש ירתעב מערכתשלהמחדלבר

אההפעלה י ןמצבה לח ו ודה,ש וחמחשבומצבעב והל ינ י.א הכרח
וסרה ישהה יםהדר ירלהשל להחז ורו יש יעלא ו יט מתקדמת.להחלפהח
ודל עההפעלהג צ ו ןהממ וק 2ל-ת GB.

מס'מסמך
1000000036024 v00

אר ו פבר
2018

ורה ית.מהד ונ ראש
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ן כ הענייניםתו
1כלליתסקירה1פרק
1מבוא

2נוספיםמשאבים
3המכשיררכיבי
iSeqשלמגיב 100 i17

11העבודהתחילת2פרק
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כלליתסקירה1פרק
1מבוא

וספיםמשאבים 2נ
י יב 3המכשיררכ
יב iSeqשלמג 100 i17

מבוא
צוףמערכת ®Illuminaהרי iSeq™ צוףשלהבאלדורממוקדתגישהמספקת100 יישומיםממוקדת-מערכת).NGS(הרי

צוףטכנולוגיותאתאורזתזו חסכוני.שולחניבמכשירIlluminaשלהרי

תכונות
tותנגישות אמינ iSeqמערכת—ו הפלואידיקהרכיביולשימוש.להתקנהקלהוהיאמועטשטחתופסת100

המכשיר.תחזוקתאתלפשטכדיהמתכלהבחומרמובניםוההדמיה
tעדמתכליםחומריםטעינת הנדרשיםהמגיביםבכלמראשמולאהפעמיחד-לשימושמחסנית—אחדבצ

צוידזרימהותאספרייהלהפעלה. ןשלאחרלמחסנית,ישירותנטעניםבחיישןהמ זיהויבמכשיר.נטענתמכ
מדויק.מעקבמאפשרמשולב

tכנת iSeqמערכתתו צרתתמונותמעבדתהמכשיר,בפעולותשולטתמשולבותתוכנותשלחבילה—100 יו ו
ןקישורים צוני.לניתוחנתוניםהעברתוכליבמכשירנתוניםניתוחכוללתזוחבילהבסיסים.בי חי

tיתוח Local—במכשירנ Run Managerן מודולבאמצעותהפעלהנתונימנתחואזדגימהשלמידעמזי
ןהניתוח י ניתוח.מודוליחבילתכוללתהתוכנהההפעלה.עבורשצו

tיתוח ןמבוסס-נ צוףשלהעבודהזרימת—ענ BaseSpaceב-משולבתהרי Sequence Hub,מחשובסביבת
ן ןנתונים,ניתוחהפעלה,לניטורIlluminaשלהענ ציפעולה.ושיתוףאחסו אלמוזרמיםהפלטקוב

BaseSpace Sequence Hubן צורךאמתבזמ ניתוח.ל

לניתוחדגימה
צוף,שלהמלאההעבודהזרימתאתמתארהבאהתרשים ןהחלהרי הכליםהנתונים.לניתוחועדהניסיונימהתכנו
באתרבקראחר,לתיעודהרצף.ספריותשלבאתמכסהזהמדריךושלב.שלבבכלכלוליםוהתיעוד

support.illumina.com.
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יתוחמדגימהעבודהזרימת1איור לנ

נוספיםמשאבים
צוףבמערכתהתמיכהדפי iSeqהרי אלהמשאביםנוספים.מערכתמשאביכולליםIlluminaשלהאינטרנטבאתר100

צריםהדרכה,חומרה,כוללים ןהבא.התיעודואתמתאימים,מו העדכניותהגרסאותלקבלתהתמיכהבדפיתמידעיי
ביותר.

ורמשאב א י ת

ורר לב ו וק וט ישיתבהתאמהפר יא ל ירתכ צ י ותל ורא ותלקצהמקצה-ה ותאמ וחדהמ י יה,הכנתלשיטתבמ י הספר
י לשיטתההפעלהלפרמטר וחו ית ובשלך,הנ ל י ותבש י ו וראפשר יפ ידתלש וט.מ יר הפ

וףמערכתשללהתקנהכרזה צ י הר
iSeq מסמך100 מס'(

1000000035963(

ותמספקת ורא ונה.בפעםוהגדרההמכשירלהתקנתה הראש

יך וראתרלהכנתמדר מערכתעב
וף צ י iSeqהר מסמך100 מס'(

1000000035337(

ישותבמעבדה,השטחמפרטאתמתאר יםהחשמל,דר ל ו יק יםהש י יבת יהסב ל ו יק וש
ודה ברשת.העב

יך ותמדר יח ותבט ימ מערכתשלותא
וף צ י iSeqר מסמך100 מס'(

1000000035336(

ידעמספק יעלמ ל ו יק ותש יח ותבהפעלה,בט ותהצהר ימ ותתא י ו ו המכשיר.ות

יך ותמדר ימ וראשלתא מסמךRFIDק )
)1000000002699מס'

ידעמספק וראעלמ ותבמכשיר,RFIDה-ק ילרב ור יש ותא ימ יתא ל ו יק ות.וש יח בט
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המכשיררכיבי
iSeqמערכת 100 Sequencingןכוללת צ ניקוז.ומגשמתכליםחומריםתאמצב,שורתצג,הפעלה,לח

יבי2איור כ כתר יםמער י ונ צ חי

Aןהמכשירבהפעלתשולט—הפעלהלחצן מחוברתאךכבויהאו(כבוי),כבויה(דולק),דולקתהמערכתאםומציי
(מהבהב).לחשמל

Bהבקרה.תוכנתממשקבאמצעותבמכשירתצורהוקביעתהגדרהמאפשר—מגעמסךצג
Cצוףמוכןהמערכתמצבאםמציינת—מצבשורת (כתום).לבתשומתמצריךאו(כחול),מעבד(ירוק),לרי
Dהפעלה.במהלךהמתכליםהחומריםאתמכיל—המתכליםהחומריםתא
Eשדלפו.הנוזליםאתלוכדאשרהניקוז,למגשגישהמאפשרת—הניקוזמגשדלת

עזרוכליחשמלחיבורי
ציאות ה-אללגשתכדיהמכשיראתלהזיזבאפשרותך האחורי.בלוחאחריםולרכיביםUSBי

ציאתלמכשיר,החשמלבאספקתשולטיםאשרוהתקעהמתגנמצאיםהמכשירבגב EthernetלחיבורEthernetוי
ונלי. צי ציאות שתיאופ נייד.מכשירבאמצעותנתוניםולהורידלהעלותאומקלדתאועכברלחברמאפשרותUSBי

הערה
שבמסך.המקלדתאתמבטלועכברלמקלדתהמערכתחיבור
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יבי3איור כ לר האחוריהפנ

AEthernet portציאת אופציונלי.Ethernetכבלחיבור)—Ethernet(י
B יציאותUSB—ציאותשתי עזר.רכיבילחיבורי
Cלמכשיר.החשמלאספקתשלוכיבויהפעלה—מצבידו-מתג
DחשמלאספקתתקעAC—חשמל.כבלחיבור

מתכליםחומריםתא
צוף.להפעלתהמחסניתאתמכילהמתכליםהחומריםתא רי

ליםחומריםתא4איור ןמתכ עו ט

Aההפעלה.במהלךמשומשיםמגיביםואוספתוהמגיבים,הספרייההזרימה,תאאתמכילה—מחסנית
Bצוף.במהלךהמחסניתאתמחזיק—מגש רי
Cהמתכלים.החומריםלתאגישהלאפשרכדימעלות60שללזוויתעדנפתחת—דלת

צורךהמחסניתאתוממקמתהתאדלתאתוסוגרתפותחתהתוכנה צירים,ביחסמטהכלפינפתחתהדלתההדמיה.ל ל
ן ו ו כמדף.לשמשתוכננהשלאהפתוחה,הדלתעלעצמיםתניחאלהמכשיר.בסיסלכי

חוזרלשימושהמותאמיםלבדיקההזרימהותאהמחסנית
ןלבדיקההזרימהתאעםנשלחהמכשיר iSeqחוזר לשימושהנית iSeqחוזרלשימושהניתנתהבדיקהומחסנית100

צורך100 ןהמערכת.שלבבדיקותשימושל פעמים.130עדוהשתמשהחדר,בטמפרטורתהמקורית,באריזהאחס
שנותרו.השימושיםמספראתמציגההתוכנהמערכתבדיקתבמהלך
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יבי5איור כ עדיםבדיקהר ו חוזרלשימושהמי

Aחוזרלשימושהמותאםלבדיקהזרימהתא
Bחוזרלשימושהמיועדתבדיקהמחסנית

צוףרכיביכמונראיםחוזרלשימושהניתניםהבדיקהרכיבי iSeqשלv2במגיבהמסופקיםהרי 100 i1,וני ו כי הטעינהו
ןהבדיקהלמחסניתזאת,עםזהים. ןהבדיקהמרכיביאחדולאףספרייהמכלאי להפעלה.הנדרשתהכימיהאתאי
צור.לאחרשנים5פגחוזרלשימושהניתניםהבדיקהרכיביתוקף חוזרלשימושהניתניםהבדיקהרכיביאתהחלףהיי

iSeqמערכתשלהבדיקהבערכתהמרבי,השימושיםלמספרשהגיעואופג,שתוקפם 100.

מערכתתוכנת
צוףפעולותמבצעיםאשרמשולביםיישומיםכוללתהמערכתתוכנותחבילת במכשיר.וניתוחרי

tiSeq Control Software—להגדרתהמערכת,שלהתצורהלקביעתממשקומספקהמכשירפעולותעלשולט
צוףהפעלת צוף.להתקדמותבמקבילהפעלהסטטיסטיקתולניטוררי הרי

tLocal Run Manager—צוף.לפניהניתוחשיטתואתהפעלהפרמטרימגדיר צוף,לאחרהרי נתוניםניתוחהרי
צורהמתחילבמכשיר אוטומטית.ב

tהניתוחמודוליכאשרמסופקתהמערכתDNA Amplicon,RNA Amplicon-וGenerate FASTQ.מותקנים
tהניתוחבמודוליגםתומכתהמערכתDNA Enrichment-וResequencing,שלהתמיכהדפיבזמיניםאשר

Local Run Manager.
tעלנוסףמידעלקבלתLocal Run Managerןהניתוחמודוליועל י Localשלהתוכנהמדריךבעי Run

Manager1000000002702מס'(מסמך(.

tReal-Time Analysis)RTA2(—ןוקישורתמונהניתוחמבצע ראהנוסףמידעלקבלתההפעלה.במהלךבסיסיםבי
Sequencing Outputפלט צוף)( .36בעמוד רי

tUniversal Copy Service—צימעתיק צוףשלפלטקוב BaseSpaceאלההפעלהמתיקייתרי Sequence Hubאם)
אליהם.לגשתתוכלבההפלט,ולתיקייתרלוונטי)

Real-Time Analysis-וUniversal Copy Serviceבלבד.ברקעתהליכיםמפעיליםLocal Run Managerהבקרהותוכנת
המשתמש.שלקלטמצריכים

מערכתמידע
המידעואתIlluminaשלההתקשרותפרטיאתלראותתוכלשבו(אודות)Aboutמקטעישנוהבקרהתוכנתבתפריט

המערכת:עלהבא
tסידורימספר
tוכתובת שםIPהמחשבשל
tןחלקגרסת המתכו
tהפעלותספירת
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והתראותהודעות
צדסמלמופיע ןכדיהמכשירשםל י צי ציגכדיהסמלאתבחרהודעות.שישל כוללותאשרההודעות,שלרשימהלה

ושגיאות.אזהרות
tצרותלאאולםלב,תשומתמצריכותאזהרות לאישור.מעברפעולהמחייבותאוהפעלהעו
tבה.התקדמותאוהפעלההתחלתלפניפעולהלבצעמחייבותשגיאות

ציפיותהתראותמציגהההפעלההגדרתמסכישלהשמאליבצדחלונית ובעתההפעלהלפניהנערכותלבדיקותשספ
המחסנית.טעינת

במסךמיקומים6איור

Aהפעלההגדרתהתראות
Bאחרותהודעות

תהליךניהול
Processהמסך Managementןשטחמציגתהליך)(ניהול ן(קשיחבכונ הפעלהכלומזהההפעלה,ומצב)Dכונ

ןותאריך.מזההשם,באמצעות דקות.שלושמדימתבצעהמסךשלאוטומטירענו
ציינת(מצב)Statusהעמודה צי ה-עיבודסמךעל-הושלמה,אומתקדמתמסוימתהפעלהאםמ כלעבור.BCLקוב
Processהפעלה, Managementציג Universalהרקעמצב תהליכיאתגםמ Copy Service,BaseSpace Sequence

Hub-וLocal Run Manager.

BaseSpaceל-מחוברתאינההפעלהאםלדוגמה,במסך.מופיעיםאינםחללאהדברשעליהםתהליכים Sequence
Hub,Process Managementשלהמצבאתמציגלאתהליך)(ניהולBaseSpaceזו.הפעלהעבור

tן .41בעמוד תהליךניהולמצבראהמצבבעיותלפתרו

tיראהמקוםופינויהפעלותלמחיקת .31בעמוד הקשיחבדיסקשטחפינו

UniversalCopyשלהמצב Service
Universal Copy Serviceציג ציםמצבאת מ הפלט:לתיקייתהמועתקיםהקב

tIn Progress—(מתבצעת)Universal Copy Serviceציםמעתיק הפלט.לתיקייתקב
tComplete—(הושלמה)Universal Copy Servicesציםכלאתבהצלחההעתיק הפלט.לתיקייתהקב

BaseSpaceשלהמצב SequenceHub
BaseSpace Sequence Hubציג ההעלאה:מצבאתמ

tIn Progress—(מתבצע)ציםמעלההבקרהתוכנת BaseSpaceאלקב Sequence Hub.

tComplete—(הושלם)ציםכלאתבהצלחההעלתההבקרהתוכנת BaseSpaceאלהקב Sequence Hub.

1000000036024מס'מסמך v07 HEB

ן.בהליכילשימושלאבלבד.מחקרילשימוש אבחו
6

יך וףמערכתמדר צ י iSeqר 100



LocalRunManagerשלהמצב
Local Run Managerציג הבקרה:בתוכנתהניתוחמצבאתמ

tNot Startedלא Localש-אולהתחלהבתורהניתוחהחל)—( Run Managerן Real-Timeשללסיוםעדממתי
Analysis.

tIn Progress—(מתבצע)Local Run Managerצים.מנתח Localשלהתוכנהאתבדוקקב Run Managerלקבלת
יותר.מפורטמצב

tStopped(נעצר)—שלם.אינואךנעצר,הניתוח
tComplete—(הושלם)Local Run Managerבהצלחה.הניתוחאתהשלים

ןהניתוחמצבעלנוסףמידעלקבלת י Localבתוכנתעי Run Manager.

iSeqשלמגיב 100 i1
צוע iSeqבמערכתהפעלהבי iSeqמגיבשלאחתערכהמצריך100 100 i1 v2זמינההערכהפעמי.חד-לשימוש
אריזות:ובשלושמחזורים)300(אחתבמידה

tאחת.להפעלהמתכליםחומריםמספקת—אחתיחידה
tהפעלות.לארבעמתכליםחומריםמספקת—יחידותארבע
tהפעלות.לשמונהמתכליםחומריםמספקת—יחידותשמונה

ןתכולה ואחסו
iSeqשלv2המגיב 100 i1צורךהזרימהתאואתהמחסניתאתמספק צוף.ל רי

יזה ותאר יבכמ ורתרכ ןטמפרט ו אחס

ידה ית1אחתיח -15°Cעד-25°Cמחסנ

ימהתא1 *8°Cעד2°Cזר

ותארבע יד ית4יח -15°Cעד-25°Cמחסנ

ימהתא4 *8°Cעד2°Cזר

ונה ותשמ יד יזהיח ית8באר -15°Cעד-25°Cמחסנ

ימהתא8 *8°Cעד2°Cזר

החדר.בטמפרטורת*משלוח

iSeqשלv2המגיבאתכשתקבל 100 i1,ן צועיםלהבטיחכדיהמתאימיםבתנאיםהרכיביםאתבזריזותאחס בי
הולמים:

tן ינו.בטמפרטורותאחס שצו
tבשקית.מתבצעתהמחסניתהפשרתזאת.לעשותשתונחהעדהלבנההאלומיניוםאריזתאתתפתחאל
tיתאתהצב יתכךהמחסנ ו מעלה.כלפיתפנההאריזהשתו
tן ןלפנילפחותאחדיוםבמשךהמחסניתאתאחס מים.באמבטהפשרת

זרימהתא
iSeqהזרימהתא 100 i1למחצהמוליךמסוגאופטיחיישןעלמובנהאשריחיד,ומסלולתבניתעםזרימהתאהוא

ןהזכוכיתבסיסעםהזרימהתא).CMOS(משלים  בפלסטיקמוגבהותאחיזהנקודותפלסטיק.מחסניתבתוךנתו
בטוחה.נגיעהמבטיחות
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Aאחיזהנקודות
B חיישןCMOS(ן (עליו
Cהדמיהאזור
Dשניים)מתוך(אחדאטם
EחיישןCMOS(ן (תחתו
Fחשמליממשק

ונימכוסיםהזרימהתאשלהשטחפני לי צרותהאשכולותפתחים.ננו-במי ןלאחרמתבצעתשמתוכםפתחים,בננו-נו מכ
צוף.תגובת צוף,במהלךוהנתונים.הפלטקריאותאתמגדילפתחיםהננו-שלהמסודרהמערךהרי CMOSה-חיישןהרי
צורךהתמונותאתלוכד ניתוח.ל

צורך ןחשמלי:בממשקמשתמשהזרימהתאתאימותוהבטחתמעקבל ןבלבדלקריאהזיכרו ולמחיקהלתכנותהנית
).EEPROM(אלקטרונית

מחסנית
iSeqשלהמחסנית 100 i1צוף,אשכולות,הכנתשלבמגיביםמראשמולאה צירתמשויךקצהרי האטוםמכלאינדקס.וי

לתאמגיעהאורממקורהאורהזרימה.תאעבורשמורהקדמיבחלקוחריץספריות,עבורשמוראלומיניוםברדיד
ןדרךהזרימה ןבחלקהגישהחלו המחסנית.שלהעליו

Aן גישהחלו
Bהזרימהתאחריץ
Cספרייהמכל

הזרימהותאהספרייהזרימה.ותאספרייהלהפעלה: מגיבים,הנדרשיםהמתכליםהחומריםכלאתמחזיקההמחסנית
ןשלאחרשהופשרה,המחסניתלתוךנטענים ומעקב.תאימותמבטיח)RFID(רדיותדרזיהויהמכשיר.לתוךנטענתמכ
ןמכלהזרימה.תאאלמהמחסניתאוטומטיתמועבריםוהספרייההמגיביםההפעלה,שמתחילהאחרי אתאוסףתחתו

אתהמערכת.שלהאחריםהפלואידיקהרכיביכלואתשסתומים,משאבות,גםכוללתהמחסניתהמשומשים.המגיבים
ןהפעלה,לאחרמשליכיםהמחסנית ןולכ המכשיר.שלבשטיפותצורךאי
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תוכנהתאימות
הוראותלקבלתשלך.לערכההתואמתהתוכנהלגרסתשודרגהשהמערכתודאהפעלה,והגדרתמגיביםהפשרתלפני

.31בעמוד תוכנהעדכוניראהמעודכנות

כנהערכה ו אמתת ו ת

יב iSeqשלv2מג 100 i1כנת ו וv2.0גרסה,iSeqבקרהת ותרחדשהגרסהא י

יב iSeqשלמג 100 i1)v1(כנת ו וv1.2גרסה,iSeqבקרהת ותרחדשהגרסהא י

הנתמךהמחזוריםמספר
ציינתהמחסניתשעלהמחזורים300תווית צעים.מחזוריםכמהולאמנותחים,מחזוריםכמהמ כמותזומסיבהמבו

צוף.מחזורי322לעדמספיקהבמחסניתהמגיבים רי
Readעבוראחדכלמחזורים151כולליםהמחזורים322 קריאה1 Readו-)1( קריאה2 ן),2( כ כלמחזורים10עדו
Indexעבוראחד Indexו-)1(אינדקס1 מספרראהלרצף,שישהמחזוריםמספרעלמידעלקבלת).2(אינדקס2

.20בעמוד המומלץהמחזורים

קריאה.סוגולכלמחזוריםשלמספרלכלתואםהזרימהתא

הסמליםתיאורי
המתכלים.החומריםאריזותאוהמתכליםהחומריםעלהמופיעיםהסמליםאתמתארתהבאההטבלה

ורסמל א י ת

ן י י יזהמצ יךצדא ותצר ילפנ ן.מעלהכלפ ו באחס

יך וגהתאר ומרשלהתפ ותלהשגתהמתכלה.הח צא ו ותת י יטב יםהשתמשמ ומר יםבח המתכל
י יךלפנ זה.תאר

ן י י ןאתמצ צר י ).Illumina(ה

יך והתאר צרשב ו ומרי המתכלה.הח

וש יהשימ וד ע י י אה ו ושה ישימ Research(בלבדמחקר Use Only,RUO.(

ן י י יהחלקמספראתמצ ןכד ית יהשנ ותיה ומראתלזה *המתכלה.הח
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ורסמל א י ת

ן י י ודאתמצ והק ו יהאצ ותכד והאתלזה ו והאצ ומרשבהםהמנהא צר.המתכלההח ו *י

ן י י ות.שנדרשתמצ יר זה

ן י י ןמצ ו כ י י.ס ות א י בר

וח ו ותט ור ןטמפרט ו ותאחס וס.במעל י ןצלז ומראתאחס וחהמתכלההח ו ן.בט י ו שצ

*REFבאתמזהה והאוהמנהאת מזההLOTש-בעודהיחיד,הרכי בשאליהםהאצו יך.הרכי שי
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העבודהתחילת2פרק
11הראשונהבפעםהגדרה
עור כנתמז 11הבקרהתו

11הפעלההגדרות
14מכשירשלאישיתהתאמה
15רשתהגדרת
וד י יםוחומריםצ 17המשתמשידיעל-המסופקיםמתכל

הראשונהבפעםהגדרה
בפעםההגדרהבתהליךאותךשינחומסכיםסדרתעםמופעלתהבקרהתוכנתהמערכת,שלהראשונהבהדלקה
צועכוללתהראשונהבפעםההגדרההראשונה. צועיאתלאשרכדימערכתבדיקתבי תצורתשלוקביעההמכשירבי
המערכת.הגדרות

צונךאם Systemבפקודהבחרהראשונה,בפעםההגדרהאחריהמערכתהגדרותאתלשנותבר Settingsהגדרות)
Network(הגדרות),Settingsהכרטיסיותאתפותחתהפקודההבקרה.בתוכנתמערכת) Accessגישה לרשת)(

ןאישית),(התאמהCustomizationו- .Windowsשלהרשתוהגדרותהבקרהתוכנתהגדרותלכללגשתתוכלשבה

ההפעלהמערכתחשבונות
ומשתמשsbsadmin(מערכתמנהלחשבונות:שניישWindowsההפעלהבמערכת ההפעלהמערכת).sbsuser(רגיל) 
הראשונה.בהתחברותהחשבונותלשניסיסמהלהחליףמחייבת
ן Localניתוחמודוליהבקרה,תוכנתוהתקנתמערכתעדכוני,ITלשימושמיועדהמערכתמנהלחשבו Run Manager
ציות,שארכלאתאחרת.ותוכנה צוף,לרבותהפונק צעישרי ןלב המשתמש.מחשבו

אימותהפעלות
ן צענית צוףלפניאימותהפעלתלב וניותספריותשלרי צרתאימותהפעלתהראשונה.בפעםניסי צףיו שלר
100%PhiX,צוףראההוראותלקבלתהמערכת.פעולתלאישורבקרה,כספרייתשמשמש .19בעמוד רי

הבקרהתוכנתמזעור
Fileב-הפלטתיקייתאללנווטכדילדוגמה,אחרים.ליישומיםלגשתכדיהבקרהתוכנתאתמזער Explorerסייר)

צים) ןלחפשכדיאוהקב ליו דגימה.גי

.Windowsשלהמשימותשורתאתלפתוחכדיהמגעמסךעלמעלהכלפיהאצבעאתהחלק1

iSeqמערכתבסמלבחר2 אחר.ביישוםאו100
מוזערה.הבקרהתוכנת

י]3 ל ונ י אופצ הבקרה.לתוכנתמחוץוההקלדההניווטאתלפשטכדילמכשירועכברמקלדתחבר[

iSeqובחרמעלהכלפיהאצבעאתהחלקהבקרה,תוכנתאתלהגדילכדי4 100 Systemמערכת)iSeq 100.(

הפעלההגדרות
(הגדרות)Settingsבכרטיסייהנתוניםוניתוחניטורהפעלתהפעלה,שללהגדרההאפשרויותשלהתצורהקביעת

Systemב- Settingsציגהזוכרטיסייהמערכת).(הגדרות צות,המהירותההגדרותאתמ ןהמומל להחילתוכלשאות
ן,המהירה.ההגדרהבאפשרותבחירהידיעל- אתאישיתלהתאיםכדיהידניתההגדרהבאפשרותבחרלחלופי

ההגדרות.
ציושולחתהבאותההגדרותעלחלהמהירותהגדרותבחירת צי,InterOpקוב ן,קוב צועיעלנתוניםיומ המכשירבי
BaseSpaceאלהפעלהונתוני Sequence Hub:
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tכה Illuminaשלתמי Proactive–ןאתמפשטת מונעתתחזוקהלאפשרכדיאפשריים,כשליםומזהההבעיהפתרו
ןאתולמקסם Illuminaשלהתמיכההפעלתהמכשיר.שלהתקינההפעולהזמ Proactiveצועיעלנתוניםשולחת בי
לאהמכשיר צוף)נתוני( BaseSpaceאלרי Sequence Hub.עלטכניותהערותראהנוסףמידעלקבלתIllumina

Proactive1000000052503מס'(מסמך(.

tLocal Run Manager–בתוכנתהשתמשLocal Run Managerצורכדי לקבלתהפעלהנתוניולנתחהפעלותלי
ןיותר.ומפושטתקלהעבודהזרימת ונותצורךאי לי נפרדים.ניתוחוביישומידגימהבגי

tיטור BaseSpaceב-השתמש–מרחוקהפעלהנ Sequence Hubמרחוק.הפעלהלניטור
t,יתוח להשיתוףנ עו ןפ BaseSpaceב-השתמש–הפעלהשלואחסו Sequence Hubןכדי ולנתחלאחס

עמיתים.עםפעולהולשתףנתונים

הערה
Local Run Managerב-נתוניםלנתחגםתוכלזאת,עםההפעלה.בסיוםהניתוחאתאוטומטיתמתחילBaseSpace

Sequence Hub.

מהירותהגדרותהחלת
צותהפעלהבהגדרותהנוכחיותההפעלההגדרותאתמחליפהמהירההגדרה לאזור,מותאמותובהגדרותמומל

BaseSpaceב- Sequence Hub.ןלאינטרנטחיבורמחייבותאלוהגדרות BaseSpaceוחשבו Sequence Hub.
ןהגדרתעלהוראותלקבלת BaseSpaceשלהמקוונתהעזרהראההחשבו Sequence Hubמס'(מסמך

1000000009008(.

Systemבחרהבקרהתוכנתבתפריט1 Settingsמערכת).(הגדרות

Useבחר(הגדרות)Settingsבכרטיסייה2 Express Settingsמהירות).בהגדרות(השתמש

Setברשימה3 Regionהקרובהמיקוםאתאונמצאתהמערכתשבוהגיאוגרפיהמיקוםאתבחראזור),(הגדרת
נמצאת.המערכתשבולמקוםביותר
BaseSpaceל-המתאיםבמיקוםיאוחסנושהנתוניםמבטיחהזוהגדרה Sequence Hub.

Enterבשדה,Enterpriseמינוילךישאם4 Private Domainןפרטי),תחום(הזנת ) המשמשURL(התחוםשםאתהז
BaseSpaceאליחידהלכניסה Sequence Hub.
.https://yourlab.basespace.illumina.comלדוגמה:

(הבא).Nextבחר5

הגדרה:לשנותכדיההגדרות.אתסקור6

aבחרEdit(עריכה ההגדרה.אתלפתוחכדי(
bבחרכךואחרהצורך,לפיההגדרהאתשנהNext.(הבא)
cבחרNext(הבא)הבאים.למסכיםלהמשיךכדי

Settingsבמסך Reviewןהגדרות),(סקירת ןירוקביקורתסימ י צי זמינות.שההגדרותמ

(שמור).Saveבחר7

Systemאתלסגורכדי8 Settingsבחרמערכת),(הגדרותExit.(ציאה י )

ידניתהגדרותתצורתקביעת
הגדרותתצורתאתלקבועכדי(הגדרות)Settingsבכרטיסייהמהמסכיםאחדבכלהנחיהמקבלאתהידניתהגדרהעם

ןחלותאשרההפעלה, הבאות:הדרישותעליה
tשלהתמיכההפעלתIllumina Proactive-וBaseSpace Sequence Hubגםלאינטרנט.חיבורמחייבת

BaseSpace Sequence Hubן.מצריך ןהגדרתעלהוראותלקבלתחשבו שלהמקוונתהעזרהראההחשבו
BaseSpace Sequence Hub1000000009008מס'(מסמך(.
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tב-שימושBaseSpace Sequence Hubןמצריךידנילמצבמוגדרתהמערכתתצורתכאשרנתוניםלניתוח ליו גי
ןדרישותראהפרטיםלקבלתדגימה. ו לי .14בעמוד הדגימהגי

Systemבחרהבקרהתוכנתבתפריט1 Settingsמערכת).(הגדרות

Setבחר2 Up Manuallyידנית).(הגדר

Illuminaשלהתמיכהשירותאתלהפוךאםבחר3 Proactive:ן לזמי
tלו,כדי ןלהפעי ןתיבתאתסמ Turnהסימו on Illumina Proactive Supportשלהתמיכהאת(הפעלIllumina

Proactive.(
tןאתבטללכבותו,כדי ןבתיבתהסימו Turnהסימו on Illumina Proactive Supportשלהתמיכהאת(הפעל

Illumina Proactive.(
צועיעלנתוניםIlluminaל-שולחהשירות ןטמפרטורהלמשלהמכשיר,בי ל-עוזריםאלהנתוניםהפעלה.וזמ
Illuminaןאתומפשטאפשרייםכשליםלזהות ראהנוסףמידעלקבלתנשלחים.לאהפעלהנתוניהבעיות.פתרו
Illuminaעלטכניותהערות Proactive1000000052503מס'(מסמך(.

(הבא).Nextבחר4

BaseSpaceל-הפעלותלחבראםבחר5 Sequence Hub:
tןהפעלותלחברכדי ןמתיבותאחתסמ הבאות:הסימו

tTurn on run monitoring from anywhere onlyהשתמש–מקום)מכלהפעלותניטוררק(הפעל
BaseSpaceב- Sequence Hubמרחוק.לניטור

tTurn on run analysis, collaboration, and storage alsoןפעולהשיתוףניתוח,גם(הפעל שלואחסו
BaseSpaceב-השתמש–הפעלות) Sequence Hubמרחוק.וניתוחלניטור

tןאתבטלהפעלות,לנתקכדי Turnבתיבותהסימו on run monitoring from anywhere onlyניטוררק(הפעל
Turnו-מקום)מכלהפעלות on run analysis, collaboration, and storage alsoשיתוףניתוח,גם(הפעל
ןפעולה הפעלות).שלואחסו

צישולחתהבקרהתוכנתמחוברת,היאכאשר ןInterOpקוב יומ BaseSpaceאלו Sequence Hub.אפשרותגם
ןהפעולהשיתוףהניתוח, הפעלות.נתונישולחתההפעלותשלוהאחסו

Setברשימה6 Regionהקרובהמיקוםאתאונמצאתהמערכתשבוהגיאוגרפיהמיקוםאתבחראזור),(הגדרת
נמצאת.המערכתשבולמקוםביותר
BaseSpaceל-המתאיםבמיקוםיאוחסנושהנתוניםמבטיחהזוהגדרה Sequence Hub.

Enterבשדה,Enterpriseמינוילךישאם7 Private Domainןפרטי),תחום(הזנת ) המשמשURL(התחוםשםאתהז
BaseSpaceאליחידהלכניסה Sequence Hub.
.https://yourlab.basespace.illumina.comלדוגמה:

(הבא).Nextבחר8

Localעםההפעלהתוכנתאתלשלבאםבחר9 Run Manager:
tצורכדי Localב-נתוניםולנתחהפעלותלי Run Manager,בחרUse Local Run Managerב-(השתמשLocal

Run Manager.(
tצורכדי Useבחראחר,ביישוםנתוניםולנתחהבקרהבתוכנתהפעלותלי Manual Modeבמצב(השתמש

ידני).
Localהתכונה Run Managerתוכנתשלתכונהאינההיאאולםביותר,הפשוטההעבודהזרימתאתמספקת
צורךדגימותלתיעודמשולבתתוכנהזוהיהבקרה. צוף,ל צירתרי צוף,לפנינתונים.וניתוחהפעלותי ראההרי
Localשלהתוכנהמדריך Run Manager1000000002702מס'(מסמך(.

(הבא).Nextבחר10

הגדרה:לשנותכדיההגדרות.אתסקור11

aבחרEdit(עריכה ההגדרה.אתלפתוחכדי(
bבחרכךואחרהצורך,לפיההגדרהאתשנהNext.(הבא)
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cבחרNext(הבא)הבאים.למסכיםלהמשיךכדי

Settingsבמסך Reviewןהגדרות),(סקירת ןירוקביקורתסימ י צי זמינות.שההגדרותמ

(שמור).Saveבחר12

Systemאתלסגורכדי13 Settingsבחרמערכת),(הגדרותExit.(ציאה י )

ןדרישות הדגימהגיליו
ידני)Manualלמצבמוגדרתהמערכתכאשר BaseSpaceב-נתוניםמנתחואתה( Sequence Hub,מצריכההפעלהכל
ן ליו ןצורדגימה.גי ו לי ןתבניתעריכתידיעל-דגימהגי ליו iSeqמערכתשלהדגימהגי ןולאחר,ידנימצבעבור100 מכ
ןשםאתאוטומטיתמשנההתוכנההייבוא,לאחרההפעלה.הגדרתבמהלךהבקרהלתוכנתשלהייבוא הדגימהגיליו

.SampleSheet.csvל-

ןתבניתאתהורד ליו iSeqשלהתמיכהמדפיהדגימהגי 100 Sequencing System:ןתבנית ליו מערכתשלהדגימהגי
iSeq .ידנימצבעבור100

זהירות
ן Indexהמתאםרצפיאתהז 2 (i5)2(אינדקס]i5([ן ןבכיוו צוףלמערכתהנכו iSeqהרי ןעללמידע.100 אינדקס,כיוו
ן .)1000000002694מס'(מסמךIlluminaשלהמתאםרצפיבעיי

ןנדרש ו לי Localבמצבלעבודהמוגדרתהמערכתתצורתכאשרגםדגימהגי Run Manager.זאת,עםLocal Run
Managerצר ןאתיו ליו ןהנסיבותשארבכלהמתאים.במיקוםאותוושומרעבורךהדגימהגי ו לי הואדגימהגי
ונלי. צי אופ

מכשירשלאישיתהתאמה
ן בכרטיסייההתוכנהועדכוניהממוזערותהתמונותהשמע,הגדרותשלהתצורהאתוקבעלמכשירשםת

Customizationב-אישית)(התאמהSystem Settingsמערכת).(הגדרות

למכשירשםמתן
Systemבחרהבקרהתוכנתבתפריט1 Settingsמערכת).(הגדרות

אישית).(התאמהCustomizationבכרטיסייהבחר2

Instrumentבשדה3 Nicknameי כינו ןהמכשיר),( המכשיר.עבורמועדףשםהז
ןבחלקמופיעהשם מסך.כלשלהעליו

(שמור).Saveבחר4

Systemאתלסגורכדי5 Settingsבחרמערכת),(הגדרותExit.(ציאה י )

השמעכיבויאוהדלקת
Systemבחרהבקרהתוכנתבתפריט1 Settingsמערכת).(הגדרות

אישית).(התאמהCustomizationבכרטיסייהבחר2

המערכת:אתלהשתיקלאאולהשתיקאםבחר3
tי י).Offבחרהשמעלכיבו כבו )
tבחרהשמעלהפעלתOn.(מופעל)

(שמור).Saveבחר4

Systemאתלסגורכדי5 Settingsבחרמערכת),(הגדרותExit.(ציאה י )
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ממוזערותתמונותשמירת
Systemבחרהבקרהתוכנתבתפריט1 Settingsמערכת).(הגדרות

אישית).(התאמהCustomizationבכרטיסייהבחר2

ממוזערות:תמונותלשמוראםבחר3
tןהממוזערות,התמונותכלאתלשמורכדי ןתיבתאתסמ Saveהסימו all thumbnail imagesכלאת(שמור

הממוזערות).התמונות
tןאתבטלממוזערות,תמונותלשמורלאכדי Saveבתיבההסימו all thumbnail imagesהתמונותכלאת(שמור

הממוזערות).
ןמסייעתממוזערותתמונותשמירת ןמגדילהאךבעיות,בפתרו כלמחדל,כברירתההפעלה.אתמזעריבאופ

נשמרות.הממוזערותהתמונות

(שמור).Saveבחר4

Systemאתלסגורכדי5 Settingsבחרמערכת),(הגדרותExit.(ציאה י )

תוכנהעדכונישלתצורהקביעת
ןולהורידםעדכוניםלחפשלמערכתלאפשראוידניתלהתקינםכדיתוכנהעדכוניולהורידלחפשתוכל אוטומטי.באופ

.31בעמוד תוכנהעדכוניראהנוסףמידעלקבלת

Systemבחרהבקרהתוכנתבתפריט1 Settingsמערכת).(הגדרות

אישית).(התאמהCustomizationבכרטיסייהבחר2

תוכנה:עדכוניקיימיםאםאוטומטיתתבדוקהמערכתאםבחר3
tןאוטומטית,לבדוקכדי ןתיבתאתסמ Autocheckהסימו for software updatesבדיקה שלאוטומטית(

תוכנה).עדכוני
tןבתיבתהבחירהאתבטלידנית,לבדוקכדי Autocheckהסימו for software updatesבדיקה שלאוטומטית(

תוכנה).עדכוני
לאינטרנט.חיבורמצריכההאוטומטיתהבדיקה

(שמור).Saveבחר4

Systemאתלסגורכדי5 Settingsבחרמערכת),(הגדרותExit.(ציאה י )

רשתהגדרת
ןמחדל.כברירתשנקבעוהרשתהגדרותעםEthernetאוWiFiחיבוררקמצריכותנתוניםוהעברתהמערכתהפעלת אי
ןצורך ןאםאלאאלו,הגדרותלעדכ ציג עםהתייעץיש,אםאישית.מותאמותרשתדרישותיששלךלארגו לקבלתITנ
מחדל.כברירתשנקבעוהרשתהגדרותבשינויעזרה

צוףמערכתעבוראתרלהכנתהמדריך iSeqהרי רשתהגדרותעלהנחיותמספק)1000000035337מס'(מסמך100
בקרה.מחשבואבטחת

ן ו הפלטתיקייתמיקוםצי
Universal Copy Service–צימעתיק צוףשלפלטקוב BaseSpaceאלההפעלהמתיקייתרי Sequence Hubכאשר )

אליהם.לגשתתוכלבההפלט,ולתיקייתרלוונטי)
ןפעולהשיתוףניתוח,לניטור,מוגדרתהמערכתתצורתאםאלאפלט,תיקייתנדרשת באמצעותהפעלהשלואחסו

BaseSpace Sequence Hub.ןלאאם י Universalפלט,תיקייתשלמיקוםצו Copy Serviceציםאתמעתיק אלהקב
D:\SequencingRuns.

Systemבחרהבקרהתוכנתבתפריט1 Settingsמערכת).(הגדרות
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Networkבכרטיסייהבחר2 Accessגישה לרשת).(

Outputבשדה3 Folderןפלט),(תיקיית ן)Browseבחראומחדלברירתמיקוםהז ו עי למיקום.לנווטכדי(
tInternal driveן כונ ןפנימי)—( ן קייםמיקוםהז ן .Dבכונ ןCבכונ מקום.מספיקאי
tExternal driveן כונ צוני)—( ןחי ןשלהמיקוםאתהז למכשיר.שמחוברUSBכונ
tNetwork locationן–רשת)(מיקום רשת.מיקוםהז

ההפעלה.לפיהמחדלברירתמיקוםאתלשנותבאפשרותך

ןהתקדם4 הבא.באופ
tןמיקוםציינתאם צוני,אופנימיכונ ציאה)Exitכךואחר(שמור)Saveבחרחי י וסגורהמיקוםאתלשמורכדי(

Systemאת Settingsמערכת).(הגדרות
tאתלחברכדי8–5לשלביםהמשךרשת,מיקוםציינתאםUniversal Copy Serviceן גישהלושישלחשבו

ן.למיקום י שצו

Universalב-5 Copy Service,ן:סוגבחר חשבו
tLocal System Accountן ןבספרייהנמצאתהפלטתיקייתמקומי)—מערכת(חשבו עםאליהלגשתשנית

ן המקומיים.המיקומיםלרובגישהלושישמקומי,חשבו
tNetwork Accountן כניסה.אישורישמצריכהבספרייהנמצאתהפלטתיקיית–רשת)(חשבו

ןמיקוםולכלמחדלכברירתשנקבעהפלטתיקייתלמיקוםמתייחסתזוהגדרה י הפעלה.הגדרתבמהלךשצו

Networkבחרתאם6 Accountן ןרשת),(חשבו ן.והסיסמההמשתמששםאתהז לחשבו

(שמור).Saveבחר7

Systemאתלסגורכדי8 Settingsבחרמערכת),(הגדרותExit.(ציאה י )

לאינטרנטהתחברות
ן,Windowsשל והרשתהאינטרנטהגדרותדרךEthernetאוWiFiברשתלאינטרנטחיבורהגדר לפתוחתוכלשאות

צורהנתוניםמעבירמחדלכברירתשנקבעEthernetה-חיבורהבקרה.מתוכנת יותר.אמינהב

Systemבחרהבקרהתוכנתבתפריט1 Settingsמערכת).(הגדרות

Networkבכרטיסייהבחר2 Accessגישה לרשת).(

Networkבאפשרותבחר3 Configurationהגדרותאתופותחתהבקרהתוכנתאתממזערתאשררשת),(תצורת
.Windowsשלוהאינטרנטהרשת

.EthernetאוWiFiחיבורהגדר4
tמגדיראתהאםWiFi,ל-המתאםאפשרותאתשנהWi-Fi.
tןמפורטותהגדרההוראותלקבלת Windowsשלבעזרהעיי .Microsoftשלהאינטרנטבאתר10

הבקרה.תוכנתאתוהגדלWindowsשלההגדרותאתסגורתושלם,התצורהכשהגדרת5

Networkבכרטיסייה6 Accessגישה (שמור).Saveבחרלרשת)(

Systemאתלסגורכדי7 Settingsבחרמערכת),(הגדרותExit.(ציאה י )

Proxyלשרתהתחברות
הבקרה.תוכנתאתמזער1

(הפעלה).Runשיחהדו-תיבתאתפתח,Windowsשל(התחל)Startבתפריט2

ןולאחרcmdהקלד3 (אישור).OKבחרמכ
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הבאה:הפקודהאתהקלד4
C:\windows\System32\bitsadmin.exe /Util /SetIEProxy LocalSystem Manual_

proxy http://<proxyserver>:<proxy port> NULL

http://<proxyserver>:<proxyאתהחלף5 port<ה-שרתבכתובתproxyציאתשלך ואת,proxyה-ובי
NULL.במעקפים  

הפקודה.אתלהפעילכדיEnterהקש6

.42בעמוד המכשירשלמחדשהפעלהראההוראותלקבלתהמכשיר.אתמחדשהפעל7

המשתמשידיעל-המסופקיםמתכליםוחומריםציוד

צוףמתכליםחומרים לרי

ומר מטרהספקמתכלהח

ות ות,חד-כפפ י עמ ימעבדהספקאבקהללאפ ית.מטרהכלל כלל

יב iSeqשלv2מג 100 i1Illumina,:מק"ט
ים,300(20031371• ור ידהמחז יח

אחת)
ים,300(20031374• ור ארבעמחז

ות יד יזה)יח באר
ים,300(20040760• ור ונהמחז שמ

ות יד יזה)יח באר

יםאספקת יב ימהותאהמג ורךהזר הפעלה.לצ

ות ל1.5,Microtubeמבחנ Fisherמ" Scientific,מק"ט14-222-158
ו וה-א ו ערךש

ל ו ל י ותד י וזספר כ י ינה.לר ע הט

ות ירמגב י ימעבדהספקנ ושכלל יב יתי יהמחסנ ים.אמבטאחר מ

ות ו ות,קצ יפט 20לפ µlימעבדהספק לכלל ו ל י ינתד ע ות.וט י ספר

ות ו ות,קצ יפט 100לפ µlימעבדהספק לכלל ו ל י ינתד ע ות.וט י ספר

ופר ףב ו וזרתרח ופק,RSB(Illumina(ח ותעםמס הכנתערכ
יה י ספר

ל ו ל י ותד י וזספר כ י ינה.לר ע הט

י] ונל י אופצ ]יס ידטר ור ל כ ו ידר 10ה
mMעםpH8.5של

ימעבדהספק ףכלל י לRSBל-תחל ו ל י ותלד י וזספר כ י לר
ינה. ע הט

י] ונל י אופצ ]PhiX Control v3Illumina,מק"טFC-110-3001ע ו צ י ובלבד-PhiXהפעלתב יהא י יתעל ומ פתא
לבקרה.PhiXב-

ןלתחזוקהמתכליםחומרים בעיותופתרו

ומר מטרהספקמתכלהח

ות י ו,16200-218מק"ט # ,%10VWRהלבנה,מטל וה-א ו ש
ערך

י ו יט יהמכשירח ו יק יונ ודה.משטח העב

ות ות,חד-כפפ י עמ ימעבדהספקאבקהללאפ ית.מטרהכלל כלל

ידה יתרפ וזלמגשרזרב יק שלנ
iSeq ¹100

Illumina,וד20023927מק"ט יפ וזמגשר יק יגההנ יםשללספ ל וז ו.נ שדלפ

ן ירמסנ ו ו יא iSeqשלרזרב
¹100

Illumina,ןהחלפת20023928מק"ט ירמסנ ו ו ודשים.לשישהאחתהא ח

יקהערכת iSeqמערכתשלבד
²100

Illumina,ע20024141מק"ט ו צ י יקתב מערכת.בד
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ומר מטרהספקמתכלהח

ות י למטל ו וה כ ל,אל י ופ ופר יז א
70%

VWR,מק"ט95041-714,ו וה-א ו ש
ערך

י ו יק ירנ ימהותאהמכש יקההזר ותאםלבד המ
וש וזר.לשימ ח

ות י ושמטל במעבדה,לשימ
יםרמת יב כהס ו נמ

VWR, ו,21905-026מק"ט וה-א ו ש
ערך

וש יב וזמגשי יק ימהותאהנ יקההזר ותאםלבד המ
וש וזר.לשימ ח

ות ירמגב י ימעבדהספקנ ושכלל יב לי וז יבהנ המכשיר.שסב

י] ונל י אופצ יסת[ הלבנה,תמ
10%

VWR,מק"ט16003-740ל),946( מ"
16003-742ל),473( ומ" וה-א ו ערךש

י ו יק ינ ודהמשטח י.לאחרהעב ו יט ח

י] ונל י אופצ ות[ י ל,מטל ו אתנ
%70

Fisher Scientific,מק"ט19-037-
876,ו וה-א ו ערךש

ף י ותתחל י ללמטל ו וה כ לאל י ופ ופר יז יא ו יק לנ
יר ימהותאהמכש יקההזר ותאםלבד ושהמ לשימ
וזר. ח

ות,מכוסהאינוהמכשיראםרזרבית.ואחתמותקנתאחתיחידהעםמסופקהמכשיר¹ עדבאריזהלשמורישהמשתמש.ידיעל-מסופקותהחלופותבאחרי

השימוש.

ביאתמחליפה² עיםחוזרלשימושהניתניםהבדיקהרכי עבורפג,כשתוקפםהמכשירעםהמגי ותראושנים5כ שימושים.130מ-י

ציוד

יט ורפר מטרהמק

א, י ימעבדהספק-15°Cעד-25°Cמקפ ןכלל ו ית.אחס המחסנ

י ימעבדהספקקרחדל ות.הקצאתכלל י ספר

יפטה, 10פ µlימעבדהספק לכלל ו ל י ותד י וזספר כ י ינה.לר ע הט

יפטה, 20פ µlימעבדהספק לכלל ו ל י ותד י וזספר כ י ינה.לר ע הט

יפטה, 100פ µlימעבדהספק לכלל ו ל י ותד י וזספר כ י ינה.לר ע הט

ימעבדהספק8°Cעד2°Cמקרר, ןכלל ו ימה.תאאחס הזר

י] ונל י אופצ ימעבדהספקמקלדת[ וספתכלל שבמסך.למקלדתת

י] ונל י אופצ ימעבדהספקעכבר[ וספתכלל ע.מסךלממשקת המג

י] ונל י אופצ יםאמבט[ ימעבדהספקמ ית.הפשרתכלל המחסנ

1000000036024מס'מסמך v07 HEB

ן.בהליכילשימושלאבלבד.מחקרילשימוש אבחו
18

יך וףמערכתמדר צ י iSeqר 100



ריצוף3פרק
19מבוא

יתהפשרת 20שבשקיתהמחסנ
ותהזרימהתאהכנת י 21והספר
יתמתכליםחומריםטעינת 23במחסנ
צוףהפעלתהגדרת Local(רי Run Manager(25
צוףהפעלתהגדרת מצברי י)( 28ידנ

מבוא
צירת צוףאשכול,י צוףאתמרכיביםוניתוחרי iSeqבמערכתהרי במהלךאוטומטיתמתרחשמהשלביםאחדכל.100

צוף.הפעלת הושלמה.שההפעלהאחרילמכשירמחוץנוסףניתוחמתבצעהמערכת,בתצורתבתלותרי
tצירת לי ו ציהעוברתספרייה—אשכ ןיחידיםלגדיליםדנטור במהלךבמכשיר.כשהיאנוסףודילולאוטומטיבאופ

צירת צורכדיומוגברותהזרימהתאשלהשטחלפנינקשרותיחידותDNAמולקולותאשכולות,י אשכולות.לי
tצוף צרתהאשכולותשלהדמיה–רי צביעהכימיהבאמצעותנו פלואורסצנטיתבתוויתמשתמשתאשריחידה,ב

ןההדמיהמחזורהנוקליאוטידים.ארבעתעבורנתוניםלקודדכדיהדמיהמחזוריובשניאחת ןמזהההראשו אדני
)A(ן ן,לאחר).T(ותימי ןזההצבעמוסיףזמניתובו-Aמ-הצבעאתמפרידכימיהמחזורמכ ציטוסי מחזור).C(ל

Real-Timeתוכנתהשני,ההדמיהמחזוראחרי.Tו-Cאתמזהההשניההדמיה Analysisןקישורמבצעת בי
ןבסיסים, ןסינו ןומת ו צמועלחוזרזהתהליךאיכות.צי צוף.מחזורכלעבורע כימיהעלנוסףמידעלקבלתרי
צביעה ןקישורראהיחידהב .39בעמוד בסיסיםבי

tיתוח ציאתאוטומטיתמעבירההבקרהתוכנתההפעלה,התקדמותעם—נ ןהקישוריםקוב הבסיסיםבי
)*.bclלתיקייה צורךכפלטשהוגדרה)  שלך.המערכתובתצורתביישוםתלויההנתוניםניתוחשיטתנתונים.ניתוחל

טעינהוריכוזנפח
20הואהטעינהנפח µl.כוז והמחסנית.הספרייהלסוגבהתאםמשתנההטעינהרי

הערה
iSeqשלv1במגיבעבורךשעובדאופטימליטעינהריכוזמצאתאם 100 i1,ריכוזבאותושתתחילמומלץ

צוףבעתטעינה iSeqשלv2במגיבהרי 100 i1.

ג ו יהס י וזספר כ י ינהר ע )pM(ט

100%PhiXלהפעלת )PhiX-(100בלבד

AmpliSeq Library PLUSור Illumina40-60עב

Nextera DNA Flex75-125

Nextera Flexור Enrichment50-100עב

Nextera XT DNA100-200

TruSeq DNA Nano125-175

TruSeq DNAללא  PCR75-125

צהIlluminaאחרים,ספריותסוגיעבור 50שלהתחלתיטעינהריכוזעלממלי pM.כדיהבאותבהפעלותזהריכוזמטב
ןבדרישותשעומדיםנתוניםשמפיקטעינהריכוזלזהות עקבי.באופ
כוזי צירתשלבמיטובלפגיעהיגרמומדינמוכיםאומדיגבוהיםטעינהרי מידעלקבלתמדדים.והפעלתאשכולותי
.)1000000071511מס'(מסמךאשכולותמיטובשלסקירהמדריךראהנוסף,
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המומלץהמחזוריםמספר
ןקריאה,כלעבור תלויהמדויקהמחזוריםמספרהאופטימלית.הנתוניםאיכותאתלהשיגכדימחזורים151עד26הז

י. בניסו
צויהקריאהלאורךאחדמחזורהוסףתמידנוסף.מחזורכולליםהמחזורשלוהמקסימוםהמינימוםמספרי כדיהר
ן צוףהמחזורימספרהואקריאהאורךפאזה.וקדם-פאזהשלההשפעותאתלתק Readב-רי קריאה1 Readו-)1( 2

קריאה אינדקס.ומחזורינוספיםמחזוריםכולללא),2(
לדוגמה:הפעלההגדרות

tקריאה36שלקריאהאורךעבור ןיחידה),( Readבשדה37הז קריאה1 )1.(

tקצהלקריאה150שלקריאהאורךעבור ןמשויך),( Readבשדה151הז קריאה1 Readבשדה151ו-)1( קריאה2 )
2.(

צוףדרישות רי
tן,במשקפילהשתמשתמידהקפדאחרים,כימייםוחומריםמגיביםעםעבודהבעת וכפפותמעבדהחלוקמג

צולב.זיהוםלמנועכדיזאתלעשותכשתונחההכפפותאתהחלףאבקה.נטולות
tציודהמתכליםהחומריםכלאתברשותךשישודא מתכליםוחומריםציודראהפרוטוקול.תחילתלפניהדרושיםוה

.17בעמוד המשתמשידיעל-המסופקים

tצג,הסדרלפיהפרוטוקוליםאתבצע ןובמשכיבטמפרטורותבנפחים,שימושתוךהמו ינו.הזמ שצו
tצירה,נקודתצוינהלאאם הבא.לשלבמיידיתהמשךע
tןאתהאם יתאתלהפשירמתכנ ן,מיםבאמבטהמחסנ -15°Cעד-25°Cשלבטמפרטורההמחסניתאתאחס

ןביותרהמהירההשיטההואמיםאמבטההפשרה.לפנילפחותאחדיוםלמשך הפשרה.שיטותשלושמבי

שבשקיתהמחסניתהפשרת
אבקה.ללאחדשותכפפותחבוש1

צא2 ןהמחסניתאתהו .-15°Cעד-25°Cשלבטמפרטורהמהאחסו

צאבקופסה,ארוזההמחסניתאם3 וםשקיתאתתפתחאלאךמהקופסהאותההו י ומינ הלבנה.האל

להקפיאמבליההפשרה,לאחרמידהשתמש.הבאותמהשיטותבאחתהשקיתבתוךכשהיאהמחסניתאתהפשר4
ןאומחדש אחרת.דרךבכללאחס

1000000036024מס'מסמך v07 HEB

ן.בהליכילשימושלאבלבד.מחקרילשימוש אבחו
20

יך וףמערכתמדר צ י iSeqר 100



ןשיטה וראההפשרהזמ ה

יםאמבט ורהמ שלבטמפרט
20°Cעד25°C

ות6 לא,שע
ותר 18מ-י
ות שע

ים6ב-השתמש• מ יטר   ית.לכלל מחסנ
ורהקבע• יםבאמבט25°Cשלטמפרט וקר-מ ורהמב וטמפרט ערבבא

ים יםמ יםחמ יוקר גכד י ורהלהש .25°Cעד20°Cשלטמפרט
ית• ו ו ונהכשהת יפ יתאתהטבעמעלה,כלפ לההמחסנ ו משקלושיםכ

י ק"ג2כ-של עכד ו יפה.למנ צ
וםאל• ותתער י ומחסנ ומעלז אאםאלאבאמבט,ז ו וקר-ה מב

ורה. טמפרט

ות8°C36עד2°Cמקרר לא,שע
ותר עי ו משב
אחד

יתאתהצב יתכךהמחסנ ו ו יתפנהשהת ימתותתאפשרמעלהכלפ זר
יר ו ו ים,בכלא בתחתית.גםהצדד

יר ו ו ורתא ות9החדרבטמפרט לא,שע
ותר 18מ-י
ות שע

יתאתהצב יתכךהמחסנ ו ו יתפנהשהת ימתותתאפשרמעלהכלפ זר
יר ו ו ים,בכלא בתחתית.גםהצדד

זהירות
עללרעהלהשפיעעלולהיבש,בקרחשאוחסנהאחריהמשלוח,לאחרישירותמיםבאמבטהמחסניתהפשרת

צועים. ההפשרה.לפנילפחותאחדיוםלמשך-15°Cעד-25°Cשלבטמפרטורהאחסןהבי

נייר.מגבותבאמצעותיבש,המיםמאמבטתירטבהיאאם5

והספריותהזרימהתאהכנת
ןשאתהלפני ספריות,דללהחדר,לטמפרטורתהזרימהתאאתהבאלמחסנית,והספריותהזרימהתאאתטוע

ציונלית ציהעוברותהספריות.PhiXב-פתאומיתלעלייהגרוםואופ ןדנטור ןאוטומטיבאופ במכשיר.כשה
ריכוזאתמטבאיכות,בקרתניתוחתמידבצעכפול.גדילבעלותנתמכותIlluminaספריותעלחלותהדילולהוראות
ציהבשיטתוהשתמששלךהספרייהעבורהטעינה צרתנורמליז ציהכפול.גדילבעלותספריותהיו מבוססת-נורמליז
צרתטיפה ציהתואמתאינהיחידגדילבעלותספריותשיו במכשיר.לדנטור

1לריכוזספרייהדילול nM
ן1 ןהזרימהתאאתהכ הבא.באופ

aצא ןחדשזרימהתאהו .8°Cעד2°Cשלבטמפרטורהמאחסו
bדקות.15עד10למשךהחדרבטמפרטורתפתוחההלאהאריזהאתהשאר

צא2 ן)RSB(החוזרהתרחוףבופראתהו ן,.-15°Cעד-25°Cשלבטמפרטורהמהאחסו ,RSBבמקוםלחלופי
10ב-השתמש mMהידרוכלוריד,טריסשלpH 8.5.

י]3 ל ונ י אופצ ןPhiXתמיסת של10nMהסר[ .-15°Cעד-25°Cשלבטמפרטורהמאחסו
PhiXציונליתפתאומיתעלייהעבוררקנדרש .בלבדPhiXעםהפעלהאואופ

ונליPhiXו-RSBהפשר4 צי דקות.10למשךהחדרבטמפרטורתאופ
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low-bindבמבחנת5 microtube,דלל1 nMב-ספרייהשלRSBי:הנפחשיתקבלעד צו הר

ג ו יהס י יהשלנפחספר י וזספר כ י )*µl( 1 nMבר

100%PhiXלהפעלת )PhiX-(12בלבד

AmpliSeq Library PLUSור עב  Illumina7

Nextera DNA Flex12

Nextera Flexור Enrichment10עב

Nextera XT DNA20

TruSeq DNA Nano20

TruSeq DNAללא  PCR12

יקשימושלאפשרכדיעודפתכמותכולליםהנפחים* בפיפטה.מדו

צוף צלחרי low-bindבמבחנותספריותשלבדילולתלוימו microtube.

ןערבל6 ןולאחרבוורטקס,קצרזמ 280שלבכוחסרכזמכ × gאחת.דקהלמשך

י]7 ל ונ י אופצ ן[ 1אחס nMשלבטמפרטורהספרייהשל-25°Cעד-15°Cאחד.חודשלמשך

הטעינהלריכוז1 nMבריכוזספרייהדילול
low-bindבמבחנת1 microtube,ןכדיהבאיםהנפחיםאתשלב הטעינהלריכוזהמדוללתספרייהשל100 µlלהכי

המתאים:

ג ו יה*ס י וזספר כ י ינהר ע יהנפח)pM(ט י וזספר כ י )µl(RSBנפח )µl( 1 nMבר

100%PhiXלהפעלת )PhiX-(1001090בלבד

AmpliSeq Library PLUSור Illumina40-60595עב

Nextera DNA Flex75-1251090

Nextera Flexור Enrichment50-1007.592.5עב

Nextera XT DNA100-2001585

TruSeq DNA Nano125-1751585

TruSeq DNAללא  PCR75-1251090

ציגותאלוטבלאות כוזידוגמהמ iSeqמערכתטעינה.לרי ,Illuminaשלהספריותהכנתערכותלכלתואמת100
SureCellלמעט WTA 3',ייםייתכנואולם האופטימלי.הטעינהבריכוזשינו

ןערבל2 ןולאחרבוורטקס,קצרזמ 280שלבכוחסרכזמכ × gאחת.דקהלמשך

צורךבקרחמדוללתספרייההשאר3 צוף.ל צףרי דוללו.שבויוםבאותוהספריותאתר

צעאוPhiXמוסיףאינךאם4 מתכליםחומריםטעינתאלוהתקדםהבאהשלבעלדלג,בלבדPhiXהפעלתמב
.23בעמוד במחסנית

PhiXהוספת Control(אופציונלי)
PhiXשללשימושומוכנהקטנהספרייההיאIlluminaצוגהכוללת ןיי פתאומיתעלייההוספתנוקלאוטידים.שלמאוז
ןשרמתספריותעבורנוספים.מדדיםמספקתשלךלספרייה%2שלPhiXב- וו ןהגי בעלייההשתמשנמוכה,בה

ןאתלהעלותכדי%10שלפתאומית הבסיסים.מגוו

הערה
בפיפטה.המדידהעלמקשהאבלנוספים,מדדיםמתןעבוריעילה%1שלנמוכהפתאומיתעלייה
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low-bindבמבחנת1 microtube,ןכדיהבאיםהנפחיםאתשלב 1 nMשל50 µlלהכי PhiX:
t10nM PhiX)5 µl(
tRSB)45 µl(

ןערבל2 ןולאחרבוורטקס,קצרזמ 280שלבכוחסרכזמכ × gאחת.דקהלמשך

י]3 ל ונ י אופצ ן[ אחד.חודשלמשך-15°Cעד-25°CשלבטמפרטורהPhiXשל1 nMאחס

low-bindבמבחנת4 microtube,שלב1 nM של PhiX-וRSBןכדי 100להכי µl של PhiXטעינהריכוזלאותושמדולל
הספרייה.של

לדוגמה:

וז כ י ינהר ע וזPhiXנפח)pM(PhiXשלט כ י )µl(RSBנפח )µl(1 nMבר

252.597.5

50595

70793

80892

1001090

11511.588.5

2002080

וספרייה:PhiXשלב5
tהוסף,%2שלפתאומיתעלייהעבור2 µlשלPhiXל-מדולל100 µlמדוללת.ספרייהשל
tהוסף,%10שלפתאומיתעלייהעבור10 µlשלPhiXל-מדולל100 µlמדוללת.ספרייהשל

הספרייה.שלולכמותלאיכותבהתאםמשתנהPhiXשלבאחוזיםהממשיהשיעור

ןערבל6 ןולאחרבוורטקס,קצרזמ 280שלבכוחסרכזמכ × gאחת.דקהלמשך

בקרח.PhiXב-הפתאומיתהעלייהעםהספרייהאתהשאר7

במחסניתמתכליםחומריםטעינת
י]1 ל ונ י אופצ צפייה[ ןל (רצף).Sequenceבחרוהטעינה,המחסניתהכנתעלהדרכהבסרטו

ציםהמחסניתשקיתאתפתח2 .מהחרי

ןהיזהר3 ןשבחלקהגישהמחלו השקית.אתהשלךמהשקית.המחסניתאתוהסרהמחסניתשלהעליו

.המגיביםאתלערבבכדיפעמיםחמשהמחסניתאתהפוך4
רגיל.מצבזהוההפיכה.במהלךנקישותלהשמיעעשוייםהפנימייםהרכיבים

כאשרהמחסניתעםטפח5 ןעלמעלה)כלפיפונההתווית( כדיפעמיםחמשאחרקשיחמשטחעלאוהשולח
.המגיבשלשאיבהלהבטיח

ספרייהטעינת
צוותהאלומיניוםרדידאתודחףהספרייהמכלאתנקבחדש,פיפטהקצהבאמצעות1 .הפתחאתלהגדילכדילק

זיהום.למנועכדיהפיפטהקצהאתהשלך2
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20בנפחמדוללתספרייההוסף3 µlןלחלק האלומיניום.ברדידממגעהימנעהמכל.שלהתחתו

הזרימהתאטעינת
ציםבעזרתהזרימהתאשלהלבנההאלומיניוםרדידאריזתאתפתח1 הפתיחה.מרגעשעות24תוךהשתמש.החרי

לאריזה.מחוץאלהזרימהתאאתמשוך2
tבפלסטיק.רקגעהזרימהבתאמטפלכשאתה
tה-בחיישןהחשמלי,בממשקממגעהימנעCMOS,הזכוכית.מצדיאחדכלשלובאטמיםבזכוכית

מעלה.כלפיפונההתוויתכאשרהאחיזהבנקודותהזרימהבתאאחוז3

המחסנית.שלהקדמישבחלקהחריץלתוךהזרימהתאאתהכנס4
ציינתנקישההשמעת בולטתהאחיזהנקודתכהלכה,טעונההמחסניתכאשרבמקומו.נמצאהזרימהשתאמ

ןנראיתוהזכוכיתמהמחסנית הגישה.מחלו

Aהזרימהתאטעינת
Bןזרימהתא טעו
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ןהאריזהאתהשלך5 .הבאבאופ

aהאלומיניום.מאריזתהצדפהמבנהבעלהמארזאתהסר
bהצדפה.מבנהבעלמהמארזהלחותסופגאתהסר
cהלחות.סופגואתהאלומיניוםאריזתאתוהשלךהצדפהמבנהבעלהמארזאתמחזר

Localב-המערכתבשילובבתלותהתקדם6 Run Manager:
tב-משתמשאתהאםLocal Run Manager,צוףהפעלתהגדרתפיעל-פעל Local(רי Run Manager(

.25בעמוד 
tב-משתמשאינךאםLocal Run Manager,צוףהפעלתהגדרתפיעל-פעל .28בעמוד ידני)(מצברי

צוףהפעלתהגדרת Local(רי Run Manager(
Localבאמצעותהפעלההגדרת Run Managerצירהכוללת Localב-ההפעלהשלושמירהי Run Manager,ולאחר

ן ןכדיהבקרהתוכנתשלהחזרהמכ הפלטבתיקייתנשמריםהנתוניםההפעלה.אתולבחורמתכליםחומריםלטעו
צורךשצוינה Localשאותוניתוח,ל Run Managerההפעלה.השלמתעםאוטומטיתמבצע

Localפתיחת1 Run Managerצגמקומית אחר:ממחשבמרחוקאוהמכשירב

ישה יחתג Localפת Run Manager

ית ומ יטמק כנתבתפר ו Localבחרהבקרה,ת Run Managerאז Openבחרו Local Run Managerפתיחת)Local
Run Manager.(

וק יטמרח כנתבתפר ו ות)Aboutבחרהבקרה,ת וד א י( ה-אתלקבלכד המערכת.שלIPכתובת 
ותהשנמצאבמחשב Localאתפתחהמכשיר,נמצאשבההרשתבא Run Manager-בChromium.השתמש

ה- יהמערכתשלIPבכתובת  להתחבר.כד

צגריקנראהChromiumאם2 הפעלהראהמחדש.ההפעלהבהגדרתוהתחלהמכשיראתמחדשהפעלהמכשיר,ב
הוראות.לקבלת42בעמוד המכשירשלמחדש

Localב-3 Run Manager,ההפעלה.אתושמורצור
tשלהתוכנהמדריךראהLocal Run Managerהוראות.לקבלת)1000000002702מס'(מסמך
tהפעלתהגדרPhiX-אינדקס.להיהיהשלאכךבלבד

Local Run Managerןהבקרהלתוכנתשנשמרוהפעלותשולח אוטומטי.באופ

(רצף).Sequenceבחרהבקרה,בתוכנת4
הפעלה.הגדרתמסכישלסדרהומתחילההמגשאתשולפתבזווית,הדלתאתפותחתהתוכנה

י]5 ל ונ י אופצ עזרה)Helpבחר[ ציגכדי( במסך.הנחיותלה
נוספת.הדרכהלספקכדיעזרההנחיותמופיעותמסךבכל

במכשירהמחסניתטעינת
מדוללת.וספרייההזרימהתאאתומכילההופשרהשהמחסניתודא1
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ןכךבמגשהמחסניתאתהנח2 אתתדחףאל.המכשירבתוךיימצאהזרימהותאמעלהכלפייפנההגישהשחלו
המכשיר.לתוךהמגשאוהמחסנית

Closeבחר3 Doorהדלתאתולסגורפנימההמחסניתאתלהכניסכדיהדלת)את(סגור.
צדו שנסרקו.המתכליםמהחומריםמידעהמציגהחלוניתמופיעההמסךשלהשמאליב

BaseSpaceאלכניסה Sequence Hub
BaseSpaceשלהמסך Sequence HubלבצעמוגדרתהמערכתתצורתכאשרמופיעRun Monitoringהפעלה)(ניטור

Runאו Monitoring and Storageן).הפעלה(ניטור ואחסו

BaseSpaceמ-הנוכחיתההפעלהאתלנתקכדי1 Sequence Hub,בחרSkip BaseSpace Sequence Hub Sign
Inאלכניסהעל(דלגBaseSpace Sequence Hub.(

צועיםנתוני ןהמכשירשלהבי .Illuminaאלנשלחיםעדיי

י2 :תצורהאפשרותבחר,הנוכחיתההפעלהעבורהקישוריותלשינו
tRun Monitoring Onlyצישליחת–בלבד)הפעלה(ניטור BaseSpaceאלבלבדInterOpקוב Sequence Hub

מרחוק.ניטורלאפשרכדי
tRun Monitoring and Storageן)—הפעלה(ניטור BaseSpaceאלהפעלהנתונישליחתואחסו Sequence

Hubמרחוק.וניתוחניטורלאפשרכדי

ן3 BaseSpaceאלשלךהכניסהאישוריאתהז Sequence Hub,ןולאחר Signבחרמכ In.(כניסה )

Availableהרשימהמופיעהאם4 Workgroupsצות קבו צתבחרזמינות),עבודה( נתונייועלושאליהעבודהקבו
.הפעלה
צותלמספרשייךכשאתהמופיעההרשימה עבודה.קבו

Runבחר5 Setupהפעלה).(הגדרת

הפעלהבחירת
Logהמסךמופיעאם1 In(כניסה Localשל( Run Manager:

aן שלך.והסיסמההמשתמששםאתהז
bבחרLog In.(כניסה )

Localשלהתצורהכאשרמופיעהמסך Run Managerכניסה.נדרשתלאמחדל,כברירתכניסה.מחייבת

Runהרשימהמתוךהפעלהבחר2 Nameב-השמורותהפעלותמפרטתאשר,הפעלה)(שםLocal Run Manager.
tבחרמעודכנתרשימהלהצגתRefresh.(ן (רענ
tבאפשרותבחרריקהרשימהלאכלסכדיOpen Local Run Managerפתיחת )Local Run Manager(צור ו

הפעלה.
Openבאפשרותבחירה Local Run Managerפתיחת )Local Run Manager(ופותחתהבקרהתוכנתאתממזערת

Localאת Run Manager-בChromium.

צאתאם3 צורכדיהבקרהמתוכנתי ן)Refreshבחרבהפעלה.ובחרחזור,הפעלהלי ןכדי(רענ הרשימה.אתלעדכ

1000000036024מס'מסמך v07 HEB

ן.בהליכילשימושלאבלבד.מחקרילשימוש אבחו
26

יך וףמערכתמדר צ י iSeqר 100



י]4 ל ונ י אופצ ערוך)Editבחר[ ןולאחר( :ההפעלהפרמטריאתשנהמכ

aי Singleבחרהקריאהסוגלשינו Readקריאה Pairedאויחידה)( Endקצה משויך).(
bי ן הקריאהמחזורלשינו Readעבוראחדכלמחזורים151–26הז קריאה1 Readועבור)1( קריאה2 )2.(

י.המחזוריםלמספראחדמחזורהוסף צו הר
cןהנוכחית,ההפעלהעבורהפלטתיקייתאתלשנותכדי ן)Browseבחראוהמיקוםאלהנתיבאתהז ו עי ונווט(

ו .אלי
dבאפשרותבחרSave,(שמור)ב-וגםהבקרהבתוכנתגםההפעלהאתמעדכנתאשרLocal Run Manager.

Startבחר5 Runהפעלהלפניהבדיקהאתלהתחילכדיהפעלה)(התחלת.

הפעלהלפניהבדיקותסקירת
ומעבירההמחסניתאטמיאתמנקבתהזרימהבדיקתזרימה.ובדיקתמערכתבדיקתכוללותהפעלהלפניבדיקות
ןהזרימה,תאדרךמגיב ןלאולכ החלה.שהיאאחריהמתכליםבחומריםחוזרשימושלעשותנית

ן1 ההפעלה.שלפניהבדיקותשיסתיימועדדקות15כ-המת
צלחת.השלמהלאחראוטומטיתמתחילהההפעלה ןצלילנשמעשקטבמצבאינההמערכתכאשרמו י צי המ

החלה.שההפעלה

זהירות
ההפעלה.אתלהכשילעשויותעצמהההפעלהאוההפעלהלפניהבדיקהבמהלךהדלתפתיחת

.הבדיקהעללחזורכדישוב)(נסהRetryבחר,המכשירבדיקתבמהלךשגיאהמתרחשתאם2
הנפשה.כוללהסרגלבדיקה,מתבצעתכאשרהזרימה.בדיקתלפנימתבצעתהמכשירבדיקת

הבעיה.אתלפתורכדי41בעמוד שגיאהבהודעותטיפולראהעצמה,עלחוזרתשגיאהאם3

הפעלההתקדמותניטור
צוף)Sequencingבמסךהופעתםעםוהמדדיםההפעלההתקדמותאתנטר1 .26מחזורלאחר(רי

ורמדד א י ת

%Q30 Read 1)%Q30אה י וז)1קר יםאח ור יש ןהק י יםב ס י Readשלבס אה1 י ןעם)1(קר ו י .30≥שלQצ

%Q30 Read 2)%Q30אה י וז)2קר יםאח ור יש ןהק י יםב ס י Readשלבס אה2 י ןעם)1(קר ו י .30≥שלQצ

%PFותשל ל ו וזאשכ ותאח ל ו והאשכ ישעבר ות.מסננ כ י א

וסה וז%תפ יםאח ישלהמאגר ימהתא יםהזר ל י ות.שמכ ל ו אשכ

וקה יהתפ ו ללתחז ו יהמספרכ ו יםשלהצפ ור יש ןק י יםב ס י בהפעלה.בס

ציםהעתקתלנטרכדי2 Processבחרכךואחרהבקרהתוכנתתפריטאתבחראחרים,הפעלהותהליכיקב
Managementל יהו .תהליך)(נ

מתכליםחומריםפריקת
צוףהשלמתלאחר1 Ejectבחרהרי Cartridgeצא מחסנית).(הו

ציאההתוכנה מהמכשיר.המשומשתהמחסניתאתמו

מהמגש.המחסניתאתהסר2

מהמחסנית.הזרימהתאאתהסר3

באזורך.החליםלסטנדרטיםבהתאםאלקטרוניים,רכיביםהכוללהזרימה,תאאתהשלך4

באזורך.החליםלסטנדרטיםבהתאםמשומשים,מגיביםהכוללתהמחסנית,אתהשלך5
המחסנית.עםמושלכתשהפלואידיקהמאחרנדרשתאינההפעלהלאחרשטיפה
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אזהרה
יםכימייםחומריםכוללתמגיביםשלזוסדרה י כנים.להיותשעשו עה,שאיפה,מסו העורעםומגעבלי

יםאו עהלגרוםעלוליםהעיני וחלוקכפפות,לעיניים,מגןהכוללמגן,בציודהשתמשגופנית.לפגי
כוןבהתאםמעבדה והשלךכימיתבפסולתשמטפליםכפיהמשומשיםבמגיביםטפלהחשיפה.לסי
סביבה,עלנוסףמידעלקבלתהחלים.והמקומייםהלאומייםהאזוריים,ולתקניםלחוקיםבהתאםאותם
ןובטיחות,בריאות ןעיי .support.illumina.com/sds.htmlשבכתובתהבטיחותבגיליו

Closeבחר6 Doorןכדידלת)(סגור .הביתלמסךולחזורהמגשאתמחדשלטעו
ןהמגשאתמחדשטוענתהתוכנה המחסנית.שלהסרהמאשריםוהחיישניםאוטומטיבאופ

צוףהפעלתהגדרת ידני)(מצברי
ידני)Manualבמצבהפעלההגדרת ןפירושה( ו צועהבקרהבתוכנתהפעלהפרמטריצי למכשירמחוץניתוחובי

צורךהפלטבתיקייתנתוניםשומרתהתוכנהלבחירתך.יישוםבאמצעות צירתהניתוח.ל ציי שלבמחייבתFASTQקוב
נוסף.

ןפעולהשיתוףלניתוח,מוגדרתהמערכתתצורתאם1 BaseSpaceבאמצעותהפעלהשלואחסו Sequence Hub,
ןצור ו לי ההפעלה.עבורדגימהגי

aןתבניתאתהורד ליו iSeqמערכתשלהדגימהגי iSeqשלהתוכנההורדותדףמתוךידנימצבעבור100 100.
bכי:ודאהצורך.לפיהתבניתאתשנה

tן ו ו צפישלהכי ן.)i5(2אינדקסמתאםר וניםעללמידענכו ו ןכי י צפיבעי מס'(מסמךIlluminaשלהמתאםר
1000000002694(.

tןהערכים ליו ןלדוגמה,הבקרה.בתוכנתלערכיםתואמיםאינםהדגימהבגי Readבשדה151הז 1
קריאה ןשל)1( Runהמסךושלהדגימהגיליו Setupהפעלה).(הגדרת

cכקובץ התבניתאתשמורCSV.

(רצף).Sequenceבחרהבקרה,בתוכנת2
הפעלה.הגדרתמסכישלסדרהומתחילההמגשאתשולפתבזווית,הדלתאתפותחתהתוכנה

י]3 ל ונ י אופצ עזרה)Helpבחר[ ציגכדי( במסך.הנחיותלה
נוספת.הדרכהלספקכדיעזרההנחיותמופיעותמסךבכל

במכשירהמחסניתטעינת
מדוללת.וספרייההזרימהתאאתומכילההופשרהשהמחסניתודא1

ןכךבמגשהמחסניתאתהנח2 אתתדחףאל.המכשירבתוךיימצאהזרימהותאמעלהכלפייפנההגישהשחלו
המכשיר.לתוךהמגשאוהמחסנית

Closeבחר3 Doorהדלתאתולסגורפנימההמחסניתאתלהכניסכדיהדלת)את(סגור.
צדו שנסרקו.המתכליםמהחומריםמידעהמציגהחלוניתמופיעההמסךשלהשמאליב
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BaseSpaceאלכניסה Sequence Hub
BaseSpaceשלהמסך Sequence HubלבצעמוגדרתהמערכתתצורתכאשרמופיעRun Monitoringהפעלה)(ניטור

Runאו Monitoring and Storageן).הפעלה(ניטור ואחסו

BaseSpaceמ-הנוכחיתההפעלהאתלנתקכדי1 Sequence Hub,בחרSkip BaseSpace Sequence Hub Sign
Inאלכניסהעל(דלגBaseSpace Sequence Hub.(

צועיםנתוני ןהמכשירשלהבי .Illuminaאלנשלחיםעדיי

י2 :תצורהאפשרותבחר,הנוכחיתההפעלהעבורהקישוריותלשינו
tRun Monitoring Onlyצישליחת–בלבד)הפעלה(ניטור BaseSpaceאלבלבדInterOpקוב Sequence Hub

מרחוק.ניטורלאפשרכדי
tRun Monitoring and Storageן)—הפעלה(ניטור BaseSpaceאלהפעלהנתונישליחתואחסו Sequence

Hubמרחוק.וניתוחניטורלאפשרכדי

ן3 BaseSpaceאלשלךהכניסהאישוריאתהז Sequence Hub,ןולאחר Signבחרמכ In.(כניסה )

Availableהרשימהמופיעהאם4 Workgroupsצות קבו צתבחרזמינות),עבודה( נתונייועלושאליהעבודהקבו
.הפעלה
צותלמספרשייךכשאתהמופיעההרשימה עבודה.קבו

Runבחר5 Setupהפעלה).(הגדרת

הפעלהפרמטריהזנת
Runבשדה1 Nameןהפעלה),(שם הנוכחית.ההפעלהאתלזהותכדיהעדפתךלפיייחודישםהז

תחתונים.ומקפיםמקפיםאלפאנומריים,תוויםלהכיליכולההפעלהשם

Readעבור2 Typeהבאות:מהאפשרויותאחתבחרקריאה),(סוג
tSingle Readקריאה צוע–יחידה)( צוףקריאתבי יותר.והפשוטההמהירההאפשרותשהואאחת,רי
tPaired Endקצה צוע–משויך)( צוף,קריאותשתיבי יישורומספקיותרגבוההבאיכותנתוניםשמפיקרי

יותר.מדויק

Readעבור3 Cycleןקריאה),(מחזור צועהמחזוריםמספראתהז קריאה.בכללבי
tעבורRead קריאה1 Readו-)1( קריאה2 י.המחזוריםלמספראחדמחזורהוסף),2( צו הר
tלהפעלתPhiX-,ןבלבד האינדקס.שדותבשני0הז

אה י יםמספרקר ור מחז

אה י 151–126קר

ינדקס 10עד1א

ינדקס 10עד2א

אה י 151–226קר

Readשלהערךכללבדרך- קריאה2 Readשללערךזהה)2( קריאה1 Indexהנוסף.המחזורכולל),1( (אינדקס1
Indexו-,i7האינדקסמתאםאתמרצף)1 .i5האינדקסמתאםאתמרצף)2(אינדקס2

ןכדי4 י צי ןהעלאתאוהנוכחיתלהפעלהפלטתיקייתל ליו (מתקדם):Advancedבחרדגימה,גי
tבשדהOutput Folderןפלט),(תיקיית ן)Browseבחראוהפלטתיקייתמיקוםאלהנתיבאתהז ו עי .ונווט(
tבשדהSample Sheetן ו לי גי ןהדגימה),( ןמיקוםאלהנתיבאתהז ו לי ן)Browseבחראוהדגימהגי ו עי .ונווט(

Startבחר5 Runהפעלהלפניהבדיקהאתלהתחילכדיהפעלה)(התחלת.
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הפעלהלפניהבדיקותסקירת
ומעבירההמחסניתאטמיאתמנקבתהזרימהבדיקתזרימה.ובדיקתמערכתבדיקתכוללותהפעלהלפניבדיקות
ןהזרימה,תאדרךמגיב ןלאולכ החלה.שהיאאחריהמתכליםבחומריםחוזרשימושלעשותנית

ן1 ההפעלה.שלפניהבדיקותשיסתיימועדדקות15כ-המת
צלחת.השלמהלאחראוטומטיתמתחילהההפעלה ןצלילנשמעשקטבמצבאינההמערכתכאשרמו י צי המ

החלה.שההפעלה

זהירות
ההפעלה.אתלהכשילעשויותעצמהההפעלהאוההפעלהלפניהבדיקהבמהלךהדלתפתיחת

.הבדיקהעללחזורכדישוב)(נסהRetryבחר,המכשירבדיקתבמהלךשגיאהמתרחשתאם2
הנפשה.כוללהסרגלבדיקה,מתבצעתכאשרהזרימה.בדיקתלפנימתבצעתהמכשירבדיקת

הבעיה.אתלפתורכדי41בעמוד שגיאהבהודעותטיפולראהעצמה,עלחוזרתשגיאהאם3

הפעלההתקדמותניטור
צוף)Sequencingבמסךהופעתםעםוהמדדיםההפעלההתקדמותאתנטר1 .26מחזורלאחר(רי

ורמדד א י ת

%Q30 Read 1)%Q30אה י וז)1קר יםאח ור יש ןהק י יםב ס י Readשלבס אה1 י ןעם)1(קר ו י .30≥שלQצ

%Q30 Read 2)%Q30אה י וז)2קר יםאח ור יש ןהק י יםב ס י Readשלבס אה2 י ןעם)1(קר ו י .30≥שלQצ

%PFותשל ל ו וזאשכ ותאח ל ו והאשכ ישעבר ות.מסננ כ י א

וסה וז%תפ יםאח ישלהמאגר ימהתא יםהזר ל י ות.שמכ ל ו אשכ

וקה יהתפ ו ללתחז ו יהמספרכ ו יםשלהצפ ור יש ןק י יםב ס י בהפעלה.בס

ציםהעתקתלנטרכדי2 Processבחרכךואחרהבקרהתוכנתתפריטאתבחראחרים,הפעלהותהליכיקב
Managementל יהו .תהליך)(נ

מתכליםחומריםפריקת
צוףהשלמתלאחר1 Ejectבחרהרי Cartridgeצא מחסנית).(הו

ציאההתוכנה מהמכשיר.המשומשתהמחסניתאתמו

מהמגש.המחסניתאתהסר2

מהמחסנית.הזרימהתאאתהסר3

באזורך.החליםלסטנדרטיםבהתאםאלקטרוניים,רכיביםהכוללהזרימה,תאאתהשלך4

באזורך.החליםלסטנדרטיםבהתאםמשומשים,מגיביםהכוללתהמחסנית,אתהשלך5
המחסנית.עםמושלכתשהפלואידיקהמאחרנדרשתאינההפעלהלאחרשטיפה

אזהרה
יםכימייםחומריםכוללתמגיביםשלזוסדרה י כנים.להיותשעשו עה,שאיפה,מסו העורעםומגעבלי

יםאו עהלגרוםעלוליםהעיני וחלוקכפפות,לעיניים,מגןהכוללמגן,בציודהשתמשגופנית.לפגי
כוןבהתאםמעבדה והשלךכימיתבפסולתשמטפליםכפיהמשומשיםבמגיביםטפלהחשיפה.לסי
סביבה,עלנוסףמידעלקבלתהחלים.והמקומייםהלאומייםהאזוריים,ולתקניםלחוקיםבהתאםאותם
ןובטיחות,בריאות ןעיי .support.illumina.com/sds.htmlשבכתובתהבטיחותבגיליו

Closeבחר6 Doorןכדידלת)(סגור .הביתלמסךולחזורהמגשאתמחדשלטעו
ןהמגשאתמחדשטוענתהתוכנה המחסנית.שלהסרהמאשריםוהחיישניםאוטומטיבאופ
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תחזוקה4פרק
י ו ינ 31הקשיחבדיסקשטחפ

י ונ כנהעדכ 31תו
ןהחלפת ירמסנ ו 32האו
י ו 34המכשירמיקוםשינ

י הקשיחבדיסקשטחפינו
צוףהפעלת ןשטחשל2 GBכ-מצריכהרי למחוקכדיהבאותהפעולותאתבצעמועט,כשהשטחהקשיח.בכונ
שטח.ולפנותשהושלמוהפעלות

Processבחרהבקרה,תוכנתבתפריט1 Managementתהליך).(ניהול
Processהמסך Managementןשנשמרוהפעלותרשימתעםיחדמופיע,תהליך)(ניהול הקשיח.בכונ

צונךההפעלהעבור(מחק)Deleteבאפשרותבחר2 למחוק.שבר
נשמרת.ההפעלה,תיקייתשלעותקשהיאהפלט,תיקייתהמקומית.ההפעלהתיקייתאתמוחקתהפעלהמחיקת

ן)Yesבחרשיח,הדו-בתיבת3 כ ההפעלה.מחיקתאתלאשרכדי(

צונךהפעלהכלעבור3ו-2שלביםעלחזור4 למחוק.שבר

ןאתסגורבסיום5 (רצף).Sequenceלמסךלחזורכדי(ניהול תהליך)Process Managementהחלו

תוכנהעדכוני
ן מאוגדיםהתוכנהעדכוניביותר.החדשיםוהתיקוניםהתכונותאתכוללתשלךשהמערכתמוודאהתוכנהעדכו

הבאות:התוכנותאתכוללתאשרמערכת,בחבילת
tבקרהתוכנתiSeq

tמערכתשלמתכוניםiSeq 100

tUniversal Copy Service

tןניתוח אמתבזמ
tLocal Run Managerבלבד)עבודה(מסגרת

הערה
Local Run Managerןכלולים.אינםהניתוחמודוליאךהמערכת,בחבילתכלולאמנם בנפרדאותםהתק

צורךבהתאם ןבאמצעותל Localשלהתמיכהמדפיהניתוחמודולתוכנתאלגש.sbsadminחשבו Run
Manager.

צורהתוכנהעדכוניתורידשהמערכתכךנקבעההמערכתתצורת ידנית:אואוטומטיתב
tAutomatic updatesעדכונים BaseSpaceמתוךאוטומטיתמתבצעתהעדכוניםהורדתאוטומטיים)—( Sequence

Hubןאךלאינטרנט,חיבורמחייבתזואפשרותלהתקינם.שתוכלכדי ןצורךאי BaseSpaceבחשבו Sequence
Hub.

tManual updatesעדכונים אומקומיתנשמריםהםידנית,מתבצעתמהאינטרנטהעדכוניםהורדתידניים)—(
ן לאינטרנט.חיבורמצריכהלאזואפשרותנשמרו.שבומהמיקוםומותקניםניידבהתק

ןהתקנת אוטומטיתוכנהעדכו
ןעבור1 .sbsadminההפעלהמערכתלחשבו

ןולאחרהבקרהתוכנתתפריטאתבחר2 Softwareבחרמכ Updateן עדכו שיחהדו-תיבתאתלפתוחכדיתוכנה)(
Software Updateן עדכו תוכנה).(

ןמערכות ציגותאוטומטייםלעדכוניםנקבעהשתצורת ןכשישהתראהמ ן.תוכנהעדכו זמי
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ן,ישאםלבדוקכדי3 הבאות:מהאפשרויותאחתבחרעדכו
tCheck for Updateבדוק ן)—ישאם( ןחיפושעדכו תוכנה.עדכו
tAutocheck for Updatesבדוק ןחיפושעדכונים)—ישאםאוטומטית( תצורתשלוקביעהתוכנהעדכו

עתידיים.עדכוניםישאםאוטומטיתשתבדוקכךהמערכת
ןאךלאינטרנטשמחוברותבמערכותגלויותאלואפשרויות אוטומטיים.לעדכוניםמוגדרתלאתצורת

ן)Updateבחר4 עדכו החדשה.התוכנהגרסתאתלהורידכדי(
יופיע.ההתקנהואשףתיסגרהבקרהתוכנתתושלם,כשההורדה

ן).Installבחרההתקנהבאשף5 (התק

הערה
ןביטול צרההתקנההשלמתלפניעדכו ןאתעו צעוהשינוייםכלהנוכחית.בנקודההעדכו לנקודתעדשבו

מותקנים.שאינםאוהקודמתלגרסהמוחזריםהביטול

(סיום).Finishבחרתושלםכשההתקנה6

ן).Yesבחרמופיע,הרישוםעורךאם7 כ )
ןמחדשמופעלתהבקרהתוכנת ןכלאוטומטי.באופ מחדש.ההפעלהלאחראוטומטיתמתבצעקושחהעדכו

ןהתקנת ידניתוכנהעדכו
ןעבור1 .sbsadminההפעלהמערכתלחשבו

ןכשיש2 ן,תוכנהעדכו ןאתהורדזמי צוףמערכתשלהתמיכהדףמ)*.exe(החבילהמתקי iSeqהרי אתשמור.100
ן ןהמתקי נייד.אומקומיבכונ

ןאתשמרתאם3 ןהמתקי ןאתחברנייד,בכונ ציאת הכונ כדיהצורךלפיהמכשיראתהזזהמכשיר.בגבUSBלי
לגב.לגשת

Softwareבחרהבקרה,תוכנתבתפריט4 Updateן עדכו תוכנה).(

Softwareשיחהדו-בתיבת5 Updateן עדכו Installאתהרחבתוכנה),( from local or portable driveמתוך(התקנה
ן נייד).אומקומיכונ

ן)Browseבחר6 ו עי ן.אללנווטכדי( המתקי

ן)Updateבחר7 עדכו בהתקנה.להתחילכדי(
יופיע.ההתקנהואשףתיסגרהבקרהתוכנת

ן).Installבחרההתקנהבאשף8 (התק

הערה
ןביטול צרההתקנההשלמתלפניעדכו ןאתעו צעוהשינוייםכלהנוכחית.בנקודההעדכו לנקודתעדשבו

מותקנים.שאינםאוהקודמתלגרסהמוחזריםהביטול

(סיום).Finishבחרתושלםכשההתקנה9

ן).Yesבחרמופיע,הרישוםעורךאם10 כ )
ןמחדשמופעלתהבקרהתוכנת ןכלאוטומטי.באופ מחדש.ההפעלהלאחראוטומטיתמתבצעקושחהעדכו

ןהחלפת האווירמסנ
ן וירמסנ וירפיסתהואהאו ןמבטיחהואהמכשיר.שבגבהמאוורריםשניאתהמכסהיחידלשימושגומאו מתאיםצינו
ןעםמגיעהמכשירלמערכת.לכלוךחדירתומונע ןאחדאווירמסנ נוספיםרזרבייםרכיביםנוסף.אחדועודבושמותק

ןאובאחריות,כלולים .Illuminaמאתאותםלרכוששנית
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ןשללהחלפההנחיהמציגההתוכנה הראשונה.בפעםההגדרהשלמההתחלההחלחודשים,שישהבכלאווירמסנ
ןלהחליףכדיהבאותבהוראותהשתמש פג.שתוקפואווירמסנ

צורההמכשיראתמקם1 בקלות.האחורילחלקולגשתשתאפשרב

ןהפנלשלהימניהצדעללחץהמכשיר,בגב2 צגכפיניתוק,לבצעכדיהעליו הבא.באיורשמו

מהמכשיר.הפנלאתהסר3

ןאתהסר4 אותו.והשלךהפנלממרכזמגומאווירהעשויהאווירמסנ

ןהנח5 וולחץבפנלחדשאווירמסנ לאבטחו.כדיעלי
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למקומו.שייכנסעדהפנלאתולחץשבמכשירלחוריםהפנלווישניאתהכנס6

המקורי.למיקוםהמכשיראתהחזר7

Filterבחר8 Changedן להמשיך.כדיהוחלף)(המסנ

י המכשירמיקוםשינו
צורההמכשירמיקוםאתלשנותכדיהבאותבהוראותהשתמש בדרישותעומדהחדששהמיקוםודאבטוחה.ב

צוףמערכתעבוראתרלהכנתמדריךבהמתוארות iSeqהרי .)1000000035337מס'(מסמך100

.49בעמוד מתקדמתהחלפהוראהזהסעיףעלדלגמכשיר,מחזיראתהאם

Shutבחרבתפריט1 Down Systemי כיבו מערכת).(

צהלחץנכבית,לאהמערכתאם2 ןעלארוכהלחי יתעמעם.שהאורעדהמכשירשלהשמאלישצדוההפעלהלחצ

ן3 צ האחורי.בפנלמצביהדו-המתגשל)Ο(הכיבויצדעללחץיהבהב,ההפעלהכשלח
ן הופסקה.החשמלשאספקתאחרילהבהבלהמשיךעשויההפעלהלחצ

ו-המתגמיקום7איור מצביהד

האחורי.שבפנל)AC(החשמל אספקתמשקעואזשבקירמהשקעהחשמלכבלאתנתק4

ציאתואזשבקירמהשקעEthernetה-כבלאתנתקרלוונטי,אם5 האחורי.שבפנלEthernetה-מי

הצג.אתהנמך6

י.למיקוםהמכשיראתהעבר7 צו הר
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אנשים.בשניצורךישלהרימווכדי ק"ג15.9שוקלהמכשיר

הצג.אתהגבה8

ציאתEthernetה-כבלאתחברלרשת,מחוברהמכשיראם9 .Ethernetלי

ןולאחרהאחורי,בפנל)AC(החשמללתקעהחשמלכבלאתחבר10 בקיר.חשמללשקעמכ

).I(דולקלמצבמצביהדו-המתגאתהעבר11

ן12 צ ו.לחץיהבהב,ההפעלהכשלח עלי

עלהלחצןמיקום8איור ההפ

ן,ההפעלהשמערכתאחרי13 .Windowsאלהתחברתיטע
הבית.מסךמופיעהאתחולבתוםהמערכת.אתומאתחלתמופעלתהבקרהתוכנת

1000000036024מס'מסמך v07 HEB

ן.בהליכילשימושלאבלבד.מחקרילשימוש אבחו
35

יך וףמערכתמדר צ י iSeqר 100



Aנספח Sequencing Outputריצוף)(פלט
יתוחשלסקירה 36אמתבזמןנ
יתוחעבודה שלזרימת 38אמתבזמןנ

אמתבזמןניתוחשלסקירה
Real-Timeהתוכנה Analysisן(ניתוח צוףהפעלתבמהלךהמכשיר.שלהבקרהבמחשבפועלתאמת)בזמ היארי
צת צמותמחל ןקישורלבצעכדיתמונותמתוךעו ןמקצהואזבסיסים,בי ןלקישוראיכותציו הבסיסים.בי
צוףמערכת iSeqהרי Real-TimeשלRTA2במימושמשתמשת100 Analysis. RTA2ביניהםמנהליםהבקרהותוכנת
ציאינטרנטיHTTPממשקבאמצעותתקשורת ןוקוב ונתונימתחדשלאהעיבודמופסק,RTA2אםמשותפים.זיכרו
נשמרים.לאההפעלה

הערה
צועי Sequencingב-(אינדקס)Indexהכרטיסייהולכןמחושבים,לאהפילוגבי Analysis Viewerמאוכלסת.אינה

קלטקובצי
RTA2ציאתמצריך צורךהבאיםהקלטקוב עיבוד:ל

tןהכלולותאריחיםתמונות המקומי.המערכתבזיכרו
tשלתצורהקובץReal-Time AnalysisבתבניתXML.

tRunInfo.xml,צרתהבקרהשתוכנת ההפעלה.בתחילתאוטומטיתיו
RTA2שלהמיקוםעלמידעשכוללותפקודותהבקרהמתוכנתמקבלRunInfo.xmlמתוךפלט.תיקייתצוינהואם

RunInfo.xml,RTA2מספרואתאינדקסישמסוימתלקריאהאםהמחזורים,מספראתההפעלה,שםאתקורא
הזרימה.בתאהאריחים

פלטקובצי
ןמועברותתמונות תצוגתידיעל-מוגדריםאשרהזרימהבתאקטניםהדמיהאזורישהםכאריחים,RTA2אלבזיכרו
iSeqהזרימהלתאאחת.מצלמה 100 i1אריחים.16יש
צרRTA2אלה,מתמונות צישלסדרהיו ןקישורקוב ציבסיסיםבי ןוקוב ןבעליסינו ו ציםעיקרי.כפלטאיכותצי קב
צירתתומכיםאחרים העיקרי.הפלטבי

ג ו ובץס ור,ק א י וםת יק ובץושםמ הק

י ובצ ורק יש ןק י ב
ים ס י בס

יחכל ותחאר למנ ו ובץכל ישורבק ןק י ים,ב ס י ובץבס ובץהמק ור.לכלאחדבק ובץמחז ובץהק המק
לל ו ישוראתכ ןהק י יםב ס י אתבס ןו ו י ותצ כ י יךהא ו ל.לכלהמש ו אשכ

Data\Intensities\BaseCalls\L001
[Cycle].bcl.bgzf,כאשר]Cycle[צג י י ורמספראתמ ות.בארבעהמחז יספר ובצ ורק יש ןק י יםב ס י בס

ים ס ו יסהבשיטתדח ושדח .gzipכג

י ובצ ינדקסק שלא
ישור ןק י יםב ס י בס

ובץ ינדקסק ישורשלא ןק י יםב ס י ידעאתשומרבס יהמ ור יח.שלהמק ורהאר יח,כלעב ובץאר ק
ינדקס להא י יחמספראתמכ אתהאר ות.מספרו ל ו האשכ

Data\Intensities\BaseCalls\L001
[Cycle].bcl.bgzf.bci

ובץ יק ומ יק ותמ ל ו ובץאשכ וםק יק למ ו לאחד)s.locs(אשכ י ותאחדכלשלY,Xה-שנתותאתמכ ל ו ימה.בתאמהאשכ הזר
Data\Intensities

s.locs

י ובצ ןק ו ינ יס ובצ ןק ו ינ יםס ינ י ותאםמצ ל ו יםהאשכ ובר ן.אתע יחלכלהמסנ צראר ו ובץנ ןק ו ינ יאחד.ס ובצ ק
ן ו ינ יםהס צר ו ורנ ות26במחז ע י25באמצ ור ים.מחז ונ נת

Data\Intensities\BaseCalls\L001
s_[lane].filter
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ג ו ובץס ור,ק א י וםת יק ובץושםמ הק

י ובצ יInterOpק ןמדד ותשלאמתזמ כ י יםאשרההפעלהא יםההפעלה.במהלךמתעדכנ יםקבצ י ינאר יםאלהב לל ו כ
ים יח,ברמתמדד ורהאר אה,המחז י יונדרשיםוהקר גכד י יםלהצ Sequencingב-מדד Analysis
Viewer.
ית י יק InterOpת

ובץ עתק י ורהקב תצ
RTAשל 

ישום יםר ובץ,להפעלה.פרמטר צרהק ו לתשנ י יםמשלבההפעלה,בתח ובץערכ עתמק י ורהקב התצ
יםהקלטשל ערכ ירו .RTA2ה-שמגד
]Root folder,[RTAConfiguration.xml

ובץ יק יםמספרההפעלה,שםאתמפרטהפעלה*פרט ור אה,בכלהמחז י אהאםקר י אהקר י אתה י ינדקס,קר ומספרא
ים ים.ענפ יח אר צרו ו לתנ י ההפעלה.בתח

]Root folder,[RunInfo.xml

י ובצ ונהק תמ
ערת וז ממ

ות ונ ותתמ ער וז ישלממ יח ימה.תאאר זר
Images\L001\C[X.1[—ים יםהקבצ וחסנ יהמא י יק וראחתבת לכלעב ו ית-מסל י יק וראחתמשנהות עב

ור.כל מחז
s_[lane]_[tile].jpg—ונה ערתהתמ וז ללתהממ ו יח.מספראתכ האר

כנתידיעל-*נוצר וצרRTA2הבקרה.תו ו.בטבלההמפורטיםהקבציםשארכלאתי ז

Local Run Manager-וBaseSpace Sequence Hubציממירים ןקישורקוב ציבסיסיםבי ןFASTQבקוב באופ
צוףבעתאוטומטי. ידני),Manualבמצברי להמירכדיbcl2fastq2ההמרהתוכנתשלביותרהעדכניתבגרסההשתמש(

צי .Illuminaשלהאינטרנטבאתרbcl2fastqההמרהתוכנתשלהתמיכהדפימתוךהתוכנהאתהורד.FASTQקוב

פלטתיקייתשלונתיבשם
צרתהבקרהתוכנתהפעלה,כלעבור ןהפעלהותיקייתפלטתיקייתיו מתיקייתההפעלהנתוניאלגשאוטומטי.באופ

המערכת.שללשימושהמיועדתההפעלהתיקייתההפעלה.תיקייתשלעותקשהיאהפלט,
תיקייתאתמכנההבקרהתוכנת.D:\היאשלוהמחדלברירתאךהמשתמש,ידיעל-מוגדרהפלטלתיקייתהנתיב
הבאה.התבניתבאמצעותבשםהפלט

ית וגמהתבנ ד

<YYYYMMDD>_<Instrument ID>_<Run Number>_<Flow Cell ID>20180331_FFSP247_4_BNS417-05-25-12

המכשיראתמזהיםהסידורייםהמספריםהפעלה.מבצעתשהמערכתפעםבכלאחתביחידהעולהההפעלהמספר
הזרימה.תאואת
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פלטתיקייתמבנה
Recipe—קובץהפעלתrecipe.ציפי ספ

Logs—צי ןקוב אחרים.ואירועיםתפעולשלבימכשירים,ניתוחיהמתאריםיומ

Config—ההפעלה.עבורתצורההגדרות

RunParameters.xml

RunInfo.xml

CopyComplete.txt

RunCompletionStatus.txt

RTAComplete.txt

RTAConfiguration.xml

Data

Intensities

BaseCalls

L001

s.locs

InterOp

Images

SampleSheet.csv—ן ו לי הדגימה.מניפסטאודגימהגי

RTALogs—צי ןקוב .RTA2אירועיהמתאריםיומ

בשגיאותטיפול
RTA2צר צייו ןקוב .TSVהקובץבתבניתשגיאותבקובץנרשמותהשגיאות.RTALogsבתיקייהאותםוכותביומ

ן ציהבאהיומ העיבוד:בסוףהסופיהפלטיעדאלמועבריםהשגיאותוקוב
t*GlobalLog*.tsvבהפעלה.חשוביםאירועיםמסכם
t*Error*.tsvהפעלה.במהלךשאירעושגיאותמפרט
t*WarningLog*.tsvהפעלה.במהלךשאירעואזהרותמפרט

אמתבזמןניתוחעבודה שלזרימת
וץ ובעעוצמותחיל וצמהערךאתק ות.אחדכלשלהע ל ו מהאשכ

ן ו ןפאזהתיק ותאתמתק ע פאזה.וקדם-פאזהשלההשפ

ןקישור ובעבסיסיםבי ישורק ןק י יםב ס י ל.לכלבס ו אשכ

ן ו י ןמקצהאיכותצ ו י ותצ כ י ורלכלא יש ןק י ים.ב ס י בס

צמותחילוץ עו
צמותחילוץ צמהשלערךמחשבהעו נתונה.בתמונהפתחננו-כלעבורעו
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ן פאזהתיקו
צוף,תגובתבמהלך כאשרמתרחשותפאזהוקדם-פאזהמחזור.לכלאחדבבסיסמתארךבאשכולDNAגדילכלהרי
צאגדיל הנוכחי.האיגודמחזורשללפאזהמחוץיו

tמעוכב.הבסיסכאשרמתרחשתפאזה
t-מקדים.הבסיסכאשרמתרחשתפאזהקדם

פאזהוקדם-פאזה9איור

Aצרבסיסעםקריאה פאזהשיו
Bצרבסיסעםקריאה פאזהקדם-שיו

RTA2ן ההפעלה.לאורךמחזורבכלהנתוניםאיכותאתממקסםובכךפאזה,והקדם-הפאזההשפעותאתמתק

ןקישור בסיסיםבי
ןקישור ןאריחאואשכוללכל)TאוG,C,A(בסיסקובעבסיסיםבי ציפי.במחזורנתו iSeqמערכתספ משתמשת100
צוף צביעהברי הבסיסים.לארבעתנתוניםלקודדכדיתמונותושתיאחתצביעהמצריךאשריחידה,ב

צמות צותאשרהעו צרותשנייהלתמונהומושוותאחתמתמונהמחול ןאחתשכלמובחנות,אוכלוסיותארבעיו מה
ןקישורלנוקלאוטיד.תואמת אשכול.כלשייךאוכלוסייהלאיזוקובעבסיסיםבי

ותיתהמחשה10איור צמותשלחז לותעו אשכו
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יס עהבס י ונהצב בתמ
ונה ראש

עה י ונהצב בתמ
יה י אהמסקנהשנ ו ו ןמהש י ותב ונ התמ

Tופעלת ופעלתמ ותמ ל ו יםהאשכ ג י וצמההמצ יע ותבשת ונ יהםהתמ ס י .Tבס

Aופעלת ופעלתלאמ ותמ ל ו יםהאשכ ג י וצמההמצ ונהע ונהבתמ יהםבלבדהראש ס י .Aבס

Cופעלתלא ופעלתמ ותמ ל ו יםהאשכ ג י וצמההמצ ונהע יהבתמ י יהםבלבדהשנ ס י .Cבס

Gופעלתלא ופעלתלאמ ותמ ל ו יםשלאהאשכ ג י וצמהמצ ונהבאףע יהםתמ ס י .Gבס

צוףבסיסיםביןקישורים1טבלה  יחידהבצביעהברי

ן אשכולותהעברתמסנ
ןRTA2ההפעלה,במהלך ןקריאותלהסירכדיגולמייםנתוניםמסנ אשכולותהנתונים.איכותשלבסףעומדותשאינ
מוסרים.נמוכהבאיכותואשכולותחופפים
צוףעבור צביעהרי צמת(מדידתהטוהרמידתאתלקבועכדיאוכלוסיהמבוססת-במערכתמשתמשRTA2יחידה,ב עו

ןאתעובריםאשכולותלבסיס.קישורשלהטוהר) 25ב-אחדלבסיסמקישוריותרלאשלהטוהררמתכאשר)PF(הסינו
שנקבע.סףמערךנמוכההראשוניםהמחזורים

ן.אתשעברואשכולותעבוראריחיםשלמשנהבמערכת-26במחזורמתבצעPhiXיישור שלאבאשכולותהסינו
ןאתעוברים ויישור.לבסיסקישורפעולותמתבצעותלאהסינו

אינדקסקריאות
ןלקישורהתהליך ןמקישורשונהאינדקסקריאותשלבסיסיםבי צוף.קריאותשלבסיסיםבי המחזוריםשנירי

צרלאאחרת,Gבסיסימשנילהתחיליכוליםלאאינדקסקריאתשלהראשונים וו צמה.תי צועילהבטיחכדיעו בי
צמהלהיותחייבתפילוג, הראשונים.המחזוריםמשניבאחדעו
צפיבחר.Gבסיסיבשנימתחילאינוספריותבמאגראחדאינדקסמתאםרצףלפחותכיודא מאוזניםאינדקסמתאםר
עדיףאחתבתמונהלפחותאותשיימצאכדי צפיםהלוחיותפריסתמחזור.כלעבורהתמונות)בשתי( המסופקיםוהר
IDTב- for Illumina TruSeq UD Indexesןלהיותתוכננו המתאים.באיזו

צירתעלנוסףמידעלקבלת .)1000000041074מס'(מסמךאינדקסמתאמישלאיגודמדריךראהואיגוד,אינדקסי

ן ו איכותצי
ן ו ןאואיכות,צי ו ןלאלקישורההסתברותשלתחזיתהוא,Qצי ןנכו ןבסיסים.בי ו ןקישורפירושויותרגבוהQצי בי

ן.שיהיהלכךיותרגבוהההסתברותעםיותר,גבוההבאיכותבסיסים תקי
ן צגQ(X)לשגיאות.קטנותהסתברויותעלמסרלהעבירקומפקטיתדרךהואQה-ציו ונימיי  הואXכאשראיכות,צי

ן. ו צי ןהקשראתמציגההבאההטבלהה ןבי ו לשגיאה.וההסתברותהאיכותצי

ן ו י ותQ(X)Qצ אההסתבר י לשג

Q400.0001)1וך )10,000מת

Q300.001)1וך )1,000מת

Q200.01)1וך )100מת

Q100.1)1וך )10מת

הערה
ן .Phredאלגוריתםשלמתוקנתגרסהעלמבוססהאיכותציו

ן ו ןקישורכלעבורחיזויגורמישלסדרהמחשבהאיכותצי ןולאחרבסיסים,בי לחפשכדיהחיזויבערכימשתמשמכ
ןאת צרותהאיכותטבלאותאיכות.בטבלתQה-ציו יילספקכדינו צרותהפעלותעבוראופטימליבדיוקאיכותחיזו הנו

ציפיתתצורהבאמצעות צוףפלטפורמתשלספ כימיה.וגרסתרי
ןשנקבעאחרי צאות,Qה-ציו צינרשמותהתו baseה-בקוב call.
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ןBנספח בעיותפתרו
ל עותטיפו יאהבהוד 41שג
ל 42שהחלההפעלהביטו

42המכשירשלמחדשהפעלה
ע צו 43מערכתבדיקתבי

45דליפותהפחתת
ור צרןלהגדרותשחז 47הי

שגיאהבהודעותטיפול
ןהליכיעלמפורטותהוראותמספקזהנספח העבודהזרימתאתמציגהבאהזרימהתרשיםשונים.בעיותפתרו

ן צוף,אוההפעלה,לפניהבדיקותההפעלה,הגדרתהאתחול,במהלךשמופיעותשגיאההודעותשלבעיהלפתרו הרי
ן ו ן.לפתורמצליחלאחוזרשניסי אות

ן כיבויהפעלהידיעל-רבותשגיאותלפתורנית ןשלו.חוזרתוהפעלההמכשירמחדש:  ןאבחו אחרותשגיאותשלופתרו
המערכת.שלבדיקהמחייב

עותשלסקירה11איור אההוד שגי

תהליךניהולמצב
Processבמסךמצבבעייתלפתורכדי Managementתהליך):(ניהול
tהמסךאתסגורמתבצעת,ההפעלהאםProcess Managementןתהליך),(ניהול פתחואזדקות,כחמשהמת

מחדש.
tהמסךאתמחדשפתחואזהמכשיראתמחדשהפעלמתבצעת,לאההפעלהאםProcess Management

.42בעמוד המכשירשלמחדשהפעלהראה(ניהול תהליך).
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שהחלההפעלהביטול
ציאשתסתיים,כדיאותהלבטלבאפשרותךמתחילה,שהפעלהאחרי Sequenceלמסךולחזורהמחסניתאתלהו

(רצף).

זהירות
ןההפעלהאתלחדשיכולהלאהתוכנה.סופיהואהפעלהביטול בחומריםחוזרשימושלעשותאפשרותואי

ההפעלה.לפניהבדיקותשלהמכשירבדיקתשלבאחריהמתכלים

Stopבחר1 Runצור ע ןולאחרהפעלה)( ,Yesבחרמכ cancel,ן כ בטל).(
Sequencingהמסך Canceledצוף ןחותמותובומופיעבוטל)(הרי צירתושעתתאריךעםזמ ההפעלה.ע

Ejectבחר2 Cartridgeצא המגש.אתולשלוףהדלתאתלפתוחכדימחסנית)(הו

מהמגש.המחסניתאתהסר3

ן4 הביטול:התרחשבובמועדבתלותאותה,השלךאוהמחסניתאתאחס

ות יב וראהנס ה

יטלת יב יקתלפנ והמכשירבד צהואתהבמהלכהא ו ר
יםשובלהשתמש ומר ים.בח המתכל

ימהתאאתהשאר יההזר י וךוהספר יתבת והנחהמחסנ
ורת אחת.שעהלמשךהחדרבטמפרט

ות.שארכל יב ימהתאאתהסרהנס ית.הזר יאתהשלךמהמחסנ יםשנ יב הרכ
יםבהתאם יםלסטנדרט ורך.החל באז

ימהתא• ללהזר ו יםכ יב ים.רכ י ונ אלקטר
ית• לההמחסנ י יהמכ י יםספר יב משומשים.ומג

Closeבחר5 Doorןכדידלת)(סגור צוף).Sequencingלמסךולחזורהמגשאתמחדשלטעו (רי
הוסרה.שהמחסניתמאשריםהחיישנים

המכשירשלמחדשהפעלה
צורהמחדשאותהומפעילההמערכתאתמכבההמכשירשלמחדשהפעלה ליישרשאבד,חיבורלשחזרכדיבטוחהב
ינותתוכנההודעותבאתחול.כשלשלבעיהלפתוראומפרט צי אזהרה.אושגיאהלפתורעשויהמחדשהפעלהמתימ

Shutבחרבתפריט1 Down Systemי כיבו מערכת).(

צהלחץנכבית,לאהמערכתאם2 ןעלארוכהלחי יתעמעם.שהאורעדהמכשירשלהשמאלישצדוההפעלהלחצ

ן3 צ האחורי.בפנלמצביהדו-המתגשל)Ο(הכיבויצדעללחץיהבהב,ההפעלהכשלח
ן הופסקה.החשמלשאספקתאחרילהבהבלהמשיךעשויההפעלהלחצ
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ו-המתגמיקום12איור מצביהד

ן4 שניות.30המת

).I(דולקלמצבמצביהדו-המתגאתהעבר5

ן6 צ ו.לחץיהבהב,ההפעלהכשלח עלי

עלהלחצןמיקום13איור ההפ

ן,ההפעלהשמערכתאחרי7 .Windowsאלהתחברתיטע
הבית.מסךמופיעהאתחולבתוםהמערכת.אתומאתחלתמופעלתהבקרהתוכנת

צוע מערכתבדיקתבי
ןלבדיקההזרימהבתאומשתמשתדקות45כ-נמשכתמערכתבדיקת הניתנתהבדיקהובמחסניתחוזרלשימושהנית
אםבודקותמשנהבדיקותארבעאחרות.ובעיותהפעלהלפניבבדיקהשגיאותשלבעיותלפתורכדיחוזרלשימוש
כהלכה.ומתפקדיםערוכיםהרכיבים
מערכת.בדיקתמצריכותלארגילותותחזוקהפעולה

צא1 ןלבדיקההזרימהתאאתהו ןחוזרלשימושהניתנתהבדיקהמחסניתואתחוזרלשימושהנית מהאחסו
החדר.בטמפרטורת
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Systemבחרהבקרה,תוכנתבתפריט2 Checkבדיקת מערכת).(
Systemשיחהדו-תיבת Checkבדיקת ובדיקותהאופטיותהתרמיות,המכניות,הבדיקותכאשרמופיעהמערכת)(

ן מסומנות.החייש

פריקה)Unloadבחר3 המגש.אתולשלוףהמחסניתתאדלתאתלפתוחכדי(

צאמשומשת,מחסניתישאם4 מהמגש.אותההו

י.לכלוךבולאתרכדיחוזרלשימושהמיועדהזרימהתאשלהזכוכיתמשטחאתבדוק5 נקהלכלוך,ישאםגלו
ן הבא.באופ

aאלכוהול.מטליתבאמצעותהזכוכיתמשטחאתנקה
bנמוכה.סיביםתכולתבעלתבמעבדהלשימושמטליתבאמצעותיבש
cןודא מוך.אוסיביםהזרימהבתאשאי

ןלבדיקההזרימהתארגילות,בנסיבות י.מצריךאינוחוזרלשימושהנית ניקו

ןלבדיקההזרימהבתאאחוז6 מעלה.כלפיפונההתוויתכאשרהאחיזהבנקודותחוזרלשימושהנית

לשימושהמותאמתהבדיקהמחסניתשבקדמתהחריץלתוךחוזרלשימושהמותאםלבדיקההזרימהתאאתהכנס7
חוזר.

ציינתנקישההשמעת בולטתהאחיזהנקודתכהלכה,טעונההמחסניתכאשרבמקומו.נמצאהזרימהשתאמ
ןנראיתוהזכוכיתמהמחסנית הגישה.מחלו

aןלבדיקההזרימהתאטעינת חוזרלשימושהנית
bןלבדיקההזרימהתא ןחוזרלשימושהנית טעו

ןכךבמגשחוזרלשימושהניתנתהבדיקהמחסניתאתהנח8 יימצאהזרימהותאמעלהכלפייפנההגישהשחלו
המכשיר.בתוך

ןכדי(טעינה)Loadבחר9 הדלת.אתולסגורחוזרלשימושהניתנתהבדיקהמחסניתאתלטעו

המערכת.בבדיקתלהתחילכדי(התחל)Startבחר10

1000000036024מס'מסמך v07 HEB

ן.בהליכילשימושלאבלבד.מחקרילשימוש אבחו
44

יך וףמערכתמדר צ י iSeqר 100



ציאההתוכנההמערכת,בדיקתבמהלך שנותרוהשימושיםמספראתומציגהאחתפעםהמחסניתאתומכניסהמו
שימושים.130לעדתקפיםחוזרלשימושהניתניםהבדיקהרכיביהמסך. שניעל

נכשלה.אועברהמהבדיקותאחדכלאךבדוקהמערכת,בדיקתבסיום11

וצאה ית ו ו י להח ו ע פ

עכל ותארב יק והבד עלהמכשירעבר ו ככלכהלכהפ הנראהו
יה ע ומרקשורההב ומתכלהלח א

יה. י לספר

יםאםחדשה.הפעלההגדר ומר יםהח המתכל
ודמתמהפעלה ו,ק וחסנ עבהםהשתמשא ו צ י לב
החדשה.ההפעלה

ות יקהלפח ןנכשלהאחתבד יתכ יתבמכשירשישי י ע ומרה.ב Contactח Illumina Technical Supportכה(פנה י לתמ
ית ).Illuminaשלהטכנ

פריקה)Unloadבחר12 ציאכדי( חוזר.לשימושהניתנתהבדיקהמחסניתאתלהו

מהמגש.חוזרלשימושהניתנתהבדיקהמחסניתאתהסר13

ןהזרימהתאאתהסר14 מהמחסנית.חוזרלשימושהנית

ןהמקוריתלאריזהחוזרלשימושהניתניםהבדיקהרכיביאתהחזר15 החדר.בטמפרטורתואחס

Systemשיחהדו-תיבתאתסגור16 Checkבדיקת מערכת).(

דליפותהפחתת
י,פלואידיקהחיבורשלבמקרה צוף,במהלךאוהפעלהלפניבדיקהבמהלךדליפהשלזיהויאובמחסניתבעיהלקו רי
מאשרתמערכתבדיקתהמכשיר,וניקויהדליפההערכתלאחרכך.עלאותךומיידעתההפעלהאתמפסיקההתוכנה
רגילה.בהפעלהלהמשיךשניתן
לאזוריםלהגיעעלוליםשדלפוהנוזליםזאת,עםמהמחסנית.הדולפיםהנוזליםאתלוכדהמכשירבבסיסניקוזמגש

יבש.הניקוזמגשהרגילותבנסיבותהמערכת.שלאחרים

הדליפההערכת
אבקה.ללאחדשותכפפותחבוש1

אזהרה
יםכימייםחומריםכוללתמגיביםשלזוסדרה י כנים.להיותשעשו עה,שאיפה,מסו העורעםומגעבלי

יםאו עהלגרוםעלוליםהעיני וחלוקכפפות,לעיניים,מגןהכוללמגן,בציודהשתמשגופנית.לפגי
כוןבהתאםמעבדה והשלךכימיתבפסולתשמטפליםכפיהמשומשיםבמגיביםטפלהחשיפה.לסי
סביבה,עלנוסףמידעלקבלתהחלים.והמקומייםהלאומייםהאזוריים,ולתקניםלחוקיםבהתאםאותם
ןובטיחות,בריאות ןעיי .support.illumina.com/sds.htmlשבכתובתהבטיחותבגיליו

המחסנית.אתלשלוףכדישבמסךלהנחיותבהתאםפעל2

גלויים.נוזליםלזיהויהמחסניתאתבדוק3
>(נוזלשלקטנהכמות 500 µl(קבילה.היאהזרימהתאשלהזכוכיתמשטחעל

יאלהתקדםקבילה),בכמותנוזל(אונוזלנראהלאאם4 יהמכשירניקו המכשיר).(ניקו
י,לאחר רגילה.פעולהמאשרתמערכתבדיקתהניקו

ןאם5 ןונתקכבהבמכשיר,אובמחסניתהזרימה,בתאנוזלשלמשמעותיתכמותלראותנית ופנההבאבאופ
.Illuminaשלהטכניתלתמיכה

aבחרבתפריטShut Down Systemי כיבו מערכת).(
bןאתהחזקמגיבה,אינההכיבויפקודתאם צדוההפעלהלחצ שהאורעדלחוץהמכשירשלהשמאלישב

יתעמעם.
cן צ המכשיר.שבגבמצביהדו-המתגשל)Ο(הכיבויצדעללחץיהבהב,ההפעלהכשלח
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dן שניות.30המת
eהחשמל אספקתמתקעואזשבקירמהשקעהחשמלכבלאתנתק)AC(האחורי.שבפנל
fה-כבלאתנתקרלוונטי,אםEthernetציאתואזשבקירמהשקע האחורי.שבפנלEthernetה-מי

י המכשירניקו
המכשיר:אתונתקכבהבטיחות,מטעמי1

aבחרבתפריטShut Down Systemי כיבו מערכת).(
bןאתהחזקמגיבה,אינההכיבויפקודתאם צדוההפעלהלחצ שהאורעדלחוץהמכשירשלהשמאלישב

יתעמעם.
cן צ המכשיר.שבגבמצביהדו-המתגשל)Ο(הכיבויצדעללחץיהבהב,ההפעלהכשלח
dן שניות.30המת
eהחשמל אספקתמתקעואזשבקירמהשקעהחשמלכבלאתנתק)AC(האחורי.שבפנל
fה-כבלאתנתקרלוונטי,אםEthernetציאתואזשבקירמהשקע האחורי.שבפנלEthernetה-מי

ןולאחרהמכשירבחזיתהמחסניתלתאמתחתהניקוזמגשדלתאתאתר2 הדלת.אתהנמךמכ

הניקוז.מגשרפידתאתוהסרהניקוזמגשאתפתח3

ןמחלקוהנוזלשאריותכלאתנגב4 נייר.מגבותבאמצעותהמגששלהתחתו

באזורך.החליםלסטנדרטיםבהתאםאחריםמתכליםוחומריםהרפידהאתהשלך5
ןנוסף,מידעלקבלת י ןעי ו לי .support.illumina.com/sds.htmlבכתובת)SDS(הבטיחותבגי
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הניקוז.במגשחדשהרפידההנח6

ןולאחרהניקוזמגשאתסגור7 הניקוז.מגשדלתאתסגורמכ

נייר.מגבותבאמצעותבסביבתואובמכשירהנראיםהנוזליםכלאתיבש8

ןמחדשאותווחברהמכשיראתהדלק9 הבא.באופ

aה-כבלאתחבררלוונטי,אםEthernetציאת .Ethernetלי
bהחשמל לתקעהחשמלכבלאתחבר)AC(ןולאחרהאחורי,בפנל בקיר.חשמללשקעמכ
cדולקלמצבהאחורישבפנלמצביהדו-המתגאתהעבר)I.(
dן צ ו.לחץיהבהב,ההפעלהכשלח עלי
eן,ההפעלהשמערכתאחרי .Windowsאלהתחברתיטע

הבית.מסךמופיעהאתחולבתוםהמערכת.אתומאתחלתמופעלתהבקרהתוכנת

כהלכה.פועלתשהמערכתלאשרכדימערכתבדיקתבצע10
ציינתבהצלחהשעברהמערכתבדיקת צועראההוראות,לקבלתרגילה.לפעולהלחזורמסוגלשהמכשירמ בי
.43בעמוד מערכתבדיקת

צרןלהגדרותשחזור הי
ןשלהמחדלברירותאתשחזר צר צויהלאמתצורהלהתאוששהתוכנה,שללאחורשדרוגלבצעכדיבמערכתהי אור
ומנקההבקרהתוכנתשלההתקנהאתמסירהמערכתשחזור.Illuminaאלמכשירהחזרתלפנימשתמשנתונילנקות

ןאת .Cכונ

Localעבורכייחוסהמשמשהגנומיםמאגראם1 Run Managerןנמצא :Cבכונ

aאלהמאגראתהעברD:\Illumina\Genomesןשאינהברשת,אומקומיתאחרת,לתיקייהאו .Cבכונ
b-בLocal Run Manager,ל-המאגרנתיבאתאפסD:\Illumina\Genomesאומקומיתאחרת,לתיקייהאו

ןשאינהברשת, Localשלהתוכנהמדריךראההוראותלקבלת.Cבכונ Run Managerמס'(מסמך
1000000002702(.

.Windowsאתמחדשהפעל2

Restoreבחרהפעלה,מערכתלבחורכשתונחה3 to Factory Settingsן).להגדרות(שחזור צר הי
ןמופיעותההפעלהמערכתאפשרויות iSeqעםאוטומטיתהתקדמותלפניקצרלזמ Control Software.

ן4 השחזור.שיושלםעדדקות30כ-המת
ןהגדרותעםתאותחלהמערכתשיושלם,לאחראתחולים.מספרלכלולעשויהשחזור צר תוכנתללאהמקוריות,הי
הבקרה.

הבקרה:תוכנתהתקנת5

aןאתהורד צוףמערכתשלהתמיכהמדפיהתוכנהמתקי iSeqהרי ןאתשמור.100 אוברשתבמיקוםהמתקי
ן  נייד.USBבכונ

bןאתהעתק .C:\Illuminaאלהמתקי
cאתפתחiSeqSuiteInstaller.exe,ןולאחר ההתקנה.אתלבצעכדילהנחיותבהתאםפעלמכ
dן (סיום).Finishבחריושלם,כשהעדכו
e42בעמוד המכשירשלמחדשהפעלהראההוראותלקבלתהמכשיר.אתמחדשהפעל.

מחסניתעםהמערכתשלבדיקהלרבותהראשונה,בפעםהגדרהלבצעכדישבמסךלהנחיותבהתאםפעל6
ןלבדיקההזרימהותאחוזרלשימושהניתנתהבדיקה חוזר.לשימושהנית
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ן7 Localשלניתוחמודוליהתק Run Manager:

aןעבור .sbsadminההפעלהמערכתלחשבו
bשלהתמיכהמדפיהתוכנותמתקיניאתהורדLocal Run Manager.אוברשתבמיקוםהמתקיניםאתשמור

ן  נייד.USBבכונ
cןאתהעתק .C:\Illuminaאלהמתקי
dןאתפתח ןולאחר),*.exe(המתקי ההתקנה.אתלבצעכדילהנחיותבהתאםפעלמכ
eן (סיום).Finishבחריושלם,כשהעדכו
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מתקדמתהחלפהCנספח
49מבוא
49חלופיתמערכתקבלת
49להחזרההמקוריתהמערכתהכנת

52המקוריתהמערכתהחזרת

מבוא
ןמאחר iSeqמערכתשלהיחידיםהחלקיםהםהניקוזמגשורפידתהאווירשמסנ Illuminaלטיפול,שניתנים100

ןכדימתקדמתבהחלפהמשתמשת מרחוק.לפתורניתןשלאבעיותלתק
ןאתלמזערכדימתוקנת.במערכתמוחלפתשניזוקהאופגומהמערכתמתקדמת,בהחלפה מערכתתקבלההשבתהזמ
המקורית.המערכתשתוחזרלפניחלופית

ליתסקירה14איור ל מתקדמתהחלפהשלכ

אזוריתזמינות
התמיכהאתשאלבשטח.שירותטכנאיעללהסתמךיכוליםאחריםאזוריםהאזורים.ברובזמינהמתקדמתהחלפה
לוIlluminaשלהטכנית באזורך.זמיניםתמיכהשלמודליםאי

חלופיתמערכתקבלת
ןאחריםושניסיונותהמערכתאתשבדקתאחרי1 .Illuminaשלהטכניתלתמיכהפנהנכשלו,בעיותלפתרו

tן,אם צענית חוזר.לשימושהניתניםלבדיקהאחריםזרימהותאמחסניתעםאחרתמערכתבדיקתב
tצאותודא הטכנית.לתמיכהזמינותהמערכתבדיקתשתו

מערכתלקבלכדיהחזרהבתהליךיתחילהתמיכהצוותמרחוק,הבעיהאתלפתורתצליחלאהטכניתהתמיכהאם
חלופית.

החלופית:המערכתקבלתבעת2
tצא ןמאריזתהאותההו צוףמערכתשללהתקנההכרזהפיעל-אותהוהתק iSeqהרי מס'(מסמך100

1000000035963(.
tחוזר,לשימושהניתניםהבדיקהורכיביהמקוריתהמערכתארוזיםשבהם,האריזהחומריכלאתשמור

צורך ההחזרה.ל
tשל החזרהתוויתכולליםאשרההחזרה,מסמכיאתבצדשיםUPSבכל מסחריתוחשבוניתהמשלוחים)(

במשלוחים בינלאומיים).(

להחזרההמקוריתהמערכתהכנת
ןלבדיקההזרימהתאואתחוזרלשימושהניתנתהבדיקהמחסניתאתהמקורית,המערכתאתהחזר חוזרלשימושהנית
החלופי.המכשירמקבלתימים30תוךIlluminaאל

1000000036024מס'מסמך v07 HEB

ן.בהליכילשימושלאבלבד.מחקרילשימוש אבחו
49



י וכיבוינתוניםניקו
ןהנתוניםאתונקהשמורדולקת,המערכתאם1 הבא.באופ

a-בFile Explorerצים),(סייר ציםאתהעתקהקב צונךוהתיקיותהקב ן לשמורשבר נייד.USBבכונ
bציםכלאתמחק ןשאינךוהתיקיותהקב .Illuminaעםלשתףמעוניי

צוףנתונימיקום ןאולםהמשתמש,ידיעל-מוגדרהרי מחדל.כברירתשנקבעהמיקוםהואDכונ

ןהמערכתאתכבה2 הבא.באופ

aבחרבתפריטShut Down Systemי כיבו מערכת).(
bןאתהחזקמגיבה,אינההכיבויפקודתאם צדוההפעלהלחצ שהאורעדלחוץהמכשירשלהשמאלישב

יתעמעם.
cן צ המכשיר.שבגבמצביהדו-המתגשל)Ο(הכיבויצדעללחץיהבהב,ההפעלהכשלח

חוטים וכבליםניתוק
צאהמערכתאתמחדשהפעלבמכשיר,מחסניתישאם1 ןהמחסניתאתוהו הבא.באופ

aדולקלמצבהאחורישבפנלמצביהדו-המתגאתהעבר)I.(
bן צ ו.לחץיהבהב,ההפעלהכשלח עלי
cן,ההפעלהשמערכתאחרי .Windowsאלהתחברתיטע
dבחרהבקרה,תוכנתבתפריטSystem Checkבדיקת מערכת).(
eבחרUnload(פריקה ציאכדי( מהמגש.המחסניתאתהסרואזהמחסנית,אתלהו
fצאהאם נוספות.הוראותלקבלתIlluminaשלהטכניתלתמיכהפנהנכשלת,ההו
gבחרLoad(טעינה)הדלת.אתולסגורהריקהמגשאתלהכניסכדי
hשיחהדו-תיבתאתסגורSystem Checkבדיקת המערכת.אתכבהואזמערכת)(

צורךהמחסניתאתלמקםכדינדרשיםהמערכתשלמחדשוהפעלהכיבוי הסרה.ל

האחורי.שבפנל)AC(החשמל אספקתמתקעואזשבקירמהשקעהחשמלכבלאתנתק2

הבאות.הפעולותאתבצערלוונטיאם3
tה-כבלאתנתקEthernetןולאחרהחשמל,משקע ציאתמכ האחורי.שבפנלEthernetה-מי
tציאותוהעכברהמקלדתאתנתק האחורי.שבפנלUSBה-מי
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י המכשירחיטו
צועמחייבתמכשירשליחת בעלותבמעבדותהמופעלותמערכותכשלם.מאשרתIlluminaש-הבא,החיטויהליךשלבי
ןבתנאיאו,3או2שלביולוגיתבטיחותרמות ציפייםסיכו נוסף.חיטוילהצריךעשויותלאתר,ספ

י הלבנהחומרבאמצעותחיטו
אבקה.ללאחדשותכפפותחבוש1

המכשיר.צגאתהנמך2

צוותהמחסניתתאדלתאתבעדינותמשוך3 אותה.לפתוחכדיהצדדייםמהק

הלבנה:חומרעםבמטליתכולההתאדלתאתנקה4
tהדלתשלהפנימיהחלק
tצוניהחלק הדלתשלהחי
tהדלתצירי

המחסנית.תאדלתאתסגור5

ןולאחרהמכשירבחזיתהמחסניתלתאמתחתהניקוזמגשדלתאתאתר6 הדלת.אתהנמךמכ
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הניקוז.מגשרפידתאתוהסרהניקוזמגשאתפתח7

ןמחלקוהנוזלשאריותכלאתנגב8 נייר.מגבותבאמצעותהמגששלהתחתו

באזורך.החליםלסטנדרטיםבהתאםאחריםמתכליםוחומריםהרפידהאתהשלך9
ןנוסף,מידעלקבלת י ןעי ו לי .support.illumina.com/sds.htmlבכתובת)SDS(הבטיחותבגי

הלבנה.מטליתבאמצעותהניקוזמגשאתנקה10

ן11 תפעל.שההלבנהעדדקות15המת

אלכוהולבאמצעותנטרול
במים.נייראובדמטליותהרטב1

ן ברז.מיגםמים,סוגבכללהשתמשנית

נייר:ומגבותלחהמטליתבאמצעותהבאיםהרכיביםאתנקה2
tניקוזמגש
tפנימיתהמחסניתתאדלת צונית,( צירים)כוללוחי

והאלכוהול.ההלבנהחומרשלערבובמונעיםהמים

אלכוהול:מטליתבאמצעותהבאיםהרכיביםאתשובנקה3
tניקוזמגש
tפנימיתהמחסניתתאדלת צונית,( צירים)כוללוחי

לקורוזיה.לגרוםעלולותאשרהלבנה,חומרשלשאריותמסירהאלכוהול

סגורים.המחסניתתאודלתהניקוזמגששדלתודא4

ןאתנקה5 הלבנה.תמיסתאוהלבנהחומרמטליותבאמצעותהמכשירשסביבהמעבדהשולח

המקוריתהמערכתהחזרת

המכשיראריזת
ולאריזה.למכשירשטחמספיקבמעבדהפנה1
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ויררפידתאתהכנס2 ןהקטנההגומאו ןהמונמךהצגבי המכשיר.לבי

המכשיר.עלהאפורההפלסטיקשקיתאתהנח3

הלבנה.הקופסהשלהקדמיהדשאתהנמך4

וונך.יפנההמכשירשלהקדמישחלקוכךהלבנהבתיבההמכשיראתהנח5 לכי

ויראריזתאתהנח6 וגבחזיתמעליישענוהגומאווירשליותרהדקיםשהצדדיםכךהמכשירעלהמרובעתהגומאו
צורהערוכההגומאווירשאריזתודאהמכשיר. ןהחלקעלישרהב הקופסה.שלהעליו

ןהחלקאתסגורואזהקדמיהדשאתסגור7 הקופסה.שלהעליו

חוזרלשימושהניתניםהבדיקהרכיביאריזת
iSeqחוזרלשימושהניתנתהבדיקהמחסניתאתשים1 ואטוםחוזרתלאטימההניתנתיותרגדולהבשקית100

אותה.

ןלבדיקההזרימהתאאתשים2 iSeqשלחוזרלשימושהנית הצדפה.מבנהבעלהמארזבתוך100

אותה.ואטוםחוזרתלאטימההניתנתיותרקטנהבשקיתהצדפהמבנהבעלהמארזאתשים3
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צוףמערכתשלהאביזריםבקופסתחוזרתלאטימההניתנותהאריזותשתיאתשים4 iSeqהרי 100.

האביזרים.קופסתאתסגור5

המערכתשליחת
וירבסיסאם1 ןהגומאו ןבחלקאותוהנחהוסר,המג החומה.המשלוחקופסתשלהתחתו

הקופסהאתהנמךואזאנשים),שניידיעל-תתבצעשההרמה(מומלץהידיותבעזרתהלבנההקופסהאתהרם2
ןכלהחומה.לקופסהלהכניסהכדיהלבנה ו ו מתאים.כי

זהירות
ןלמשלוחתוכננהלאהלבנההקופסההחומה.הקופסהבתוךלהישלחחייבתהלבנההקופסה תוויותעליהואי
מתאימות.

וירכיסויאתהנח3 ןבחלקלהגנההגומאו הלבנה.הקופסהשלהעליו

ויר.כיסויבמרכזהאביזריםקופסתאתהנח4 הגומאו

ויררפידתאתהנח5 האביזרים.קופסתמעלהשחורההגומאו

הקופסהבתוךכלשהובמקוםאותושיםהחשמל,כבלאתשתחזיריבקשIlluminaשלהטכניתהתמיכהצוותאם6
החומה.

למשלוח.דביקסרטבאמצעותאותהואבטחהחומההקופסהאתסגור7
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המקורי.המשלוחתוויתאתהסראוהמקוריהמשלוחתוויתעלההחזרהתוויתאתהנח8

משלוחים9 ים][ לאומי המשלוח.לקופסתהמסחריתהחשבוניתאתהצמדבינ

.UPSבאמצעותIlluminaאלהמכשיראתשלח10
tשלקבועיםיומייםמשלוחיםיששלךלמעבדהאםUPS,ן התווית.עםהמשלוחקופסתאתלנהגת
tןשלךלמעבדהאם שיוכלוכדיIlluminaשלהלקוחותלשירותהודע,UPSשלקבועיםיומייםמשלוחיםאי

אליך.ההחזרהמשלוחאתלתאם
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אינדקס
%

%PF19,27,30,40
%PF27,30אשכולותשל

%19,27,30תפוסה



AmpliSeq Library PLUSעבורIllumina19

B

BaseSpace Sequence Hub1
ןדרישות ו לי 14הדגימהגי
11מהירותהגדרות
6קובץהעלאת
BSL-251
BSL-351

C

Chromium
25ריקמסך

25פתיחה

D

DesignStudio1

E

EEPROM7
Ethernet3,34
Ethernet,16הפעלה

I

IDTשללאינדקסיםIllumina TruSeq UD40

L

Local Run Manager5
ליונות דגימהגי
צירה 14י
25מרחוקגישה

11מהירותהגדרות
31הורדות

צירת 25הפעלותי
כי 26עבודהזרימתמדרי
31מודולים

7מצב
1,26תיעוד

N

Nextera DNA Flex19
Nextera Flex for Enrichment19

NGS1

P

PF40
PhiX11,17
PPE20

Q

Q3027,30

R

RFID2,8
RunInfo.xml36

S

sbsadminלעומתsbsuser11
SDS46,51



Sequencing Analysis Viewer36

T

TruSeq DNA Nano19
TruSeq DNA PCR-Free19

U

Universal Copy Service5-6,15,31
UPS54
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W

WiFi,16הפעלה
Windows
16הגדרות

35,43,47התחברות
11חשבונות

א

ן 43אבחו
20קריאהאורכי

6,38,42אזהרות
19,27,30תפוסהאחוז

ן אחסו
20מופשרותמחסניות
21מדוללותספריות
7מגיביםערכות
17אחריות
24אטמים
42חיבוריםאיבוד

אינדקס
9מחזורים

אינדקסים
29קריאות
צפי 40מתאםר

Phred40אלגוריתם
20מיםאמבטיות
ACחשמלאספקת

46שקט
34,50שקע
3תקע

16WiFiמתאם,אפשרויות
11-12נתוניםניתוחאפשרויות

54אריזה
24השלכה
20מחסנית
49החזרהמשלוחי

24זרימהתא
36אריחים

אשכולות
19מיטוב

36מיקומים
ן 40סינו

35,43,47אתחול
42כשל

ב

בדיקה
צוב 1עי
41,45,47מערכתבדיקות

ןמשך 43זמ
צאות 43תו
27,30זרימהבדיקת
27,30מכשירבדיקת
43נכשלתמערכתבדיקת
43עוברתמערכתבדיקת
17,21חוזרתרחוףבופר
2אישיתבהתאמהפרוטוקולבורר

2ותאימותבטיחות
עי צו 40פילוגבי
G40בסיסי

39נתוניםקידודבסיסים,
21ספריותאיכות,בקרת

ןשלהמחדלברירות צר 47הי

ג

ן ו לי 27,30,45-46,51בטיחותגי
ליונות 26,28-29,38דגימהגי

ן 14שםמת
14,28תבניות
25מרחוקגישה

9תוכנהגרסאות

ד

19ספריותדילול
45דליפה
דלתות
25,28סגירה
צוב 4עי
51ידניתפתיחה

ציה 19דנטור
31אינטרנטאתרתמיכה,דפי

ה

19הגברה
11הבקרהתוכנתהגדלת
33,47הראשונהבפעםהגדרה
הגדרות
11הראשונהבפעםהגדרה
12עריכה
11מהירותהגדרות
12לאזורמותאמותהגדרות
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11,14מערכתהגדרות
14קולהגדרות
14שמעהגדרות
38תצורההגדרות
הפעלההגדרת
25,28מסכים
11-12אפשרויותתצורתקביעת
19הדמיה
צאה 49מהאריזההו
החזרות
49אחרוניםמועדים
49מסמכים
ויות 54תו
49מערכותהחזרת
2,15,34,52אתרהכנת

11,14אישית)(התאמהCustomizationהכרטיסייה
Networkהכרטיסייה Accessגישה 11,15לרשת)(
11(הגדרות)Settingsהכרטיסייה

51הלבנה
ןהמרה ציםבי 36קב
ציםהמרת 36קב

16,27,30,41מחדשהפעלה
הפעלות
ן BaseSpaceב-אחסו Sequence Hub11-12
6,27,30מצבבדיקת
15,31גודל
BaseSpaceב-ניטור Sequence Hub11-12
5,37ספירה
26פרמטריםעריכת
14השתקה
27,30אוטומטיתהפעלההתחלת
31תוכנההתקנת
31התראות

ח

1,5תוכנותחבילת
9,27,30מסוכניםכימייםחומרים
מתכליםחומרים
9אריזה
27,30השלכה
1,7-8מעקב
25,28סריקה
27,30חוזרשימוש
47מחדשחיבור
42הפעלותחידוש
ן 7אופטיחייש
CMOS7,24,37חיישני

42חיישנים
ן 8מחסניתגישה,חלו
20מעבדהחלוקי

5מתכוניםחלקי
49לטיפולהניתניםחלקים
ן 11מערכתמנהלחשבו
ן 11משתמשחשבו

54מסחריתחשבונית

ט

40איכותטבלאות
49בשטחשירותטכנאי

י

40PhiXיישור
42מפרטיישור

ציאות USB3,32י
ציאת Ethernet46,50י
ן צר 9י

כ

Ethernet46,50כבל
3,34,46,50חשמלכבל
ן C15,47כונ
ן D6,15,31,50כונ
ן 6,31קשיחכונ

צונייםכוננים 15חי
15פנימייםכוננים
י 34,42,45-46,50כיבו
וני ו i528כי
וני ו Indexכי 28)2(אינדקס2
י 14כינו
2להתקנהכרזה
49הגדרהכרזת

IP5כתובת

ל

ן צ 3,34,42הפעלהלח

מ

33מאווררים
לשימושהניתניםבדיקהרכיבישימוש,מגבלות

4חוזר
לשימושהניתניםבדיקהרכיבישימוש,מגבלת

43חוזר
ן ו 40בסיסיםמגו

7-8מגיבים
ן 7אחסו
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27,30,42השלכה
9תוכנהתאימות
4,8משומשיםמגיבים
iSeqשלמגיבים 100 i117

4מגש
4מחסניתמגש
45ניקוזמגש
46,51דלת

46,51מיקום
17,49רפידות
27,30תפוקהמדדי
27,30כוללתחזויהתפוקהמדדי

40טוהרמדידות
40איגודמדריך
49תמיכהשלמודלים
20אינדקסמחזורי
20הפשרההקפאה-מחזורי
29קריאותמחזורי

20נוספיםמחזורים
6,31הפעלותמחיקת
50נתוניםמחיקת
מחסנית
ן 7,42אחסו
20אריזה
27,30,42השלכה
ן ו ו 25,28טעינהכי

50במכשירתקועה
43,49חוזרלשימושהניתנתבדיקהמחסנית
50תקועהמחסנית
17אלכוהולמטליות
17הלבנהמטליות
19טעינהריכוזמיטוב
י י Enterprise12מינו

20מחזוריםמינימום
12מארחיםמיקומים

23ספרייהמכל
מכשיר
49התקנה
34משקל
7,24חשמליממשק

38דגימהמניפסט
Chromium25ריק,מסך

7זרימהתאמסלולים,
וירמסנני 49או
33מיקום
17רזרבייםרכיבים
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20,29קריאותסוגי
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19במכשירשלבים
29הפעלהשם
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