
®Illuminaالجهازبتركيبيتعلقفيماالمهمةالسالمةمعلوماتالدليلهذايوفر

NextSeq™ 550Dx،االمتثالبياناتالدليلهذايتضمنوتشغيله.وصيانته
جراءاتأيتطبيققبلالمستندهذااقرأللمنتج.والتنظيم الجهاز.علىإ

الجهاز.ملصقعلىالجهازتصنيعوتاريخالمنشأبلدطباعةتمت

وعالماتهاالسالمةاعتبارات
الوتشغيله.وصيانته،الجهاز،بتركيبالمتعلقةالمحتملةاألخطارالقسمهذايوضح
ل األخطار.تلكمنأليٍّتعرضكبطريقةمعهتتعاملأوالجهازتشغِّ
جراءاتباتّباعهناالموصوفةاألخطاركلتجنبيمكن المتضمَّنةالقياسيةالتشغيلإ
NextSeqللجهازالمرجعيالدليلفي 550Dxرقم(مستند

1000000009513(.

للسالمةعامةتحذيرات
وتمللجهازالصحيحالتشغيلكيفيةعلىتدريبهمتماألشخاصجميعأنمنتأكد

عتباراتجميععلىإطالعهم المحتملة.السالمةا

هذاتحملمناطقفيالعملعندالتشغيلتعليماتكلاتبع
جلمنالملصق لهايتعرضقدالتيالمخاطرتقليلأ

الجهاز.أواألشخاص

بالليزريتعلقفيماالسالمةتحذير
NextSeqجهازيُعد 550Dx1الفئةمنليزرمنتج

مستوياتتُعدالب.3الفئةمنثنائيصماممعهمضمن
خطرة.1الفئةمناإلشعاع
شعاعمستوياتجميعتتوافق ليمكنالتيالليزرإ شغِّ للمُ

IECبالمعيارالوصولحدودمعإليهاالوصول 60825-
.1الفئةمنالليزرلمنتجات1

الكهربائيةالسالمةحولتحذيرات
خليوجدالحيثالجهاز.منالخارجيةاأللواحبإزالةتقمال يُمكنمكوناتبالدا

حتمالإلىيؤدياأللواحمنأيٍّإزالةمعالجهازتشغيلبأنعلمًاصيانتها.للمستخدم ا
المباشر.التياروفولتيةالخطيللجهدالتعرض

تعملمترددتيارفولت240–100بطاقةيعملالجهاز
وراءالخطرةالجهدمصادرتقعهرتز.60-50عند

سرى،الجانبيةالخلفيةاللوحة إليهاالوصوليمكنولكناليُ
الجهدبعضيظلاألخرى.اللوحاتإزالةتمتإذا

تشغيلإيقافعندحتىالجهازفيموجودًاالكهربي
لالجهاز. حدوثلتجنباأللواحكلتثبيتمعالجهازشغِّ
كهربية.صدمة

الطاقةمواصفات

تالنوع صفا الموا

 هرتز50/60@مترددتيارفولت240إلى100منالخطيالجهد

مصدرتصنيف
الطاقة

أقصىكحدّ واط،600

الكهربائيةالتوصيالت
ل كحدٍالتاليةبالمعدالتالكهرباءتوصيلعلىقادرةمؤرضةبدائرةالجهازوصّ
أدنى:

tفولت110-100بقدرةطاقةلمصدرأمبير15
tفولت240-220بقدرةطاقةلمصدرأمبير10

جعالمعلومات،منللمزيد NextSeqجهازموقعإعداددليلرا 550Dxمستند)
.)1000000009869رقم

الواقيالتأريض
ويعيدالحاوية.خاللمنالوقائيبالتأريضالجهازيتصل

إلىالواقيالتأريضالكهرباءسلكعلىالمؤمّنالتأريض
علىالواقيالتأريضاتصاليكونأنيجبآمن.مرجع
ستخدامعندجيدةعملحالةفيالكهرباءسلك هذاا

الجهاز.

الكهربيةالصمامات
المستخدم.قِبلمنللتغييرقابلةغيركهربيةصماماتعلىالجهازيحتوي

السطحبسخونةيتعلقفيماالسالمةتحذير
لال اللوحات.منلوحةأيإزالةمعالجهازتشغِّ
التدفق.خليةحجرةفيالحرارةدرجةمركزتلمسال

ضبطماعادةً بينالمنطقةهذهفيالمستخدمالسخانيُ
95ومئوية)درجة22(المحيطةالغرفةحرارةدرجة
فيهذهالحرارةلدرجاتالتعرضفإنلذامئوية.درجة
التعرضفييتسببقدالنطاقلهذاالعلويالطرف
لحروق.

الجهازوزنبثقليتعلقفيماالسالمةتحذير
وقدرطلًا)،184(جرامًاكيلو86تقريبًاالجهازيزن
سيءأوسقطإذاخطيرةإصابةيسبب معه.التعاملأُ

شخيصفياالستخدامألغراض فقطالمختبريالت
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بالجهازالخاصواالمتثالالسالمةدليل



الميكانيكيةالسالمةتحذير
خلالموجودةالمحاقنعنبعيدةأصابعكأبقِ حجرةدا

الجهاز.مضخةتشغيلأثناءالكاشف

ونقلهوتركيبه،الجهاز،فتح
سمحال قِبلمنالمعتمدينلألشخاصسوىنقلهأوتركيبه،أوالجهاز،بفتحيُ

Illumina.بممثلفاتصلالجهاز،نقلعليكتوجبإذافقطIlluminaبك.الخاص

البيئيةاالعتبارات
خليلالستخدام فقط.الدا

صر عن تال صفا الموا

(منمئويةدرجة50إلىمئويةدرجات10-منوالتخزين:النقلالحرارةدرجة
فهرنهايت).درجة122إلىفهرنهايتدرجة14

شغيل:ظروف منالمعملحرارةدرجةتكونأنعلىاحرصالت
درجات±3مئويةدرجة22(مئويةدرجة25إلىمئويةدرجة19

شغيلحرارةدرجةهيهذهالحرارةدرجةتُعدّمئوية). للجهاز.الت
±2عنلتزيدالمحيطةالحرارةدرجةتتفاوتأالعلىواحرص
شغيل.عمليةأثناءمئويةدرجة الت

فةغيررطوبةوالتخزين:النقلالرطوبة .%80و15بينمُكثّ
شغيل:ظروف سبيةرطوبةوجودعلىاحرصالت بينمتكاثفةغيرن
.%80و20

قدم).6500(متر2000منأقلارتفاععلىالجهازضعاالرتفاع

لالهواءجودة تُعرفأفضل.بدرجةالثانية أوالتلوّثبدرجةبيئةفيالجهازشغّ
غيرالملوثاتعادةًتتضمنبيئةالثانية بأنهاالتلوّثدرجةذاتالبيئة

فقط.الموصّلة

شرالتهوية ست سما علىبناءًالتهويةمتطلباتلمعرفةلديكالمرافقق
للجهاز.الحرارةإخراجمواصفات

ستمراالهتزازبتقييدقماالهتزاز االمعملألرضيةالم ستوىوفقً األيزولم
خصص شغيل،عمليةخاللللمكتب.المُ تجاوزعدمعلىاحرصالت

شغيل.غرفةعلىالمفروضةاأليزوحدود بالت حدوثتجنّ
الجهاز.منبالقربالمتقطّعةاالضطراباتأواالهتزازات

الرموز

شخيصفيلالستخدام فقطالمختبريالت

األوروبيالممثل

التصنيعجهة

التصنيعتاريخ

الطرازرقم

سلرقم سل الت

العملعنمتوقفة

العملقيد

شيرالتعبئة:(عندالرطوبةنطاق عندمقبولةحدودإلىي
شحن والتخزين)ال

شيرالتعبئة:(عندالحرارةدرجةنطاق حدودإلىي
شحنعندمقبولة والتخزين)ال

االستخدامتعليماتراجع

بالمنتجالخاصةوالتنظيماالمتثالبيانات

للمطابقةالمبسطاإلعالن
,Illuminaشركةتعلن Inc.جهازتوافقاإلقرارهذابموجبNextSeq

550Dxالتالية:التوجيهاتمع
tالكهرومغناطيسيالتوافقتوجيه)EMC) [2014/30/EU[

t2014/35[المنخفضالجهدتوجيه/EU[

t2014/53[الالسلكيةاألجهزةتوجيه/EU[

العنوانخاللمناألوروبيباالتحادالخاصالمطابقةإلعالنالكاملالنصيتوفر
.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
جدول1.1310الفقرةالفيدراليةاللوائحقانونمن47العنوانتحتذُكرلماوفقًا
.1رقم

)EMFs(الكهرومغناطيسيةللمجاالتاإلنسانتعرضحدودمعيتوافقالجهازهذا
فيوالمستخدمةهرتز،جيجا10إلىهرتز0منترددنطاقفيتعملالتيلألجهزة

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

عداالمتثالحولمعلوماتعلىللحصول الراديوموجاتترددتعريفنظاملقوا
)RFID،(جع الراديوموجاتترددتعريفنظامقارئبوحدةالخاصاالمتثالدليلرا
)RFID(مستند)1000000030332رقم(.

)FCC(الفيدراليةاالتصاالتهيئةلقواعداالمتثال

عدمن15رقمالجزءمعالجهازهذايتوافق ).FCC(الفيدراليةاالتصاالتهيئةقوا
التاليين:للشرطينالتشغيلعمليةتخضع

خلحدوثفيالجهازهذايتسببأنيجوزال1 ضار.تدا

سالمةدليل NextSeqلجهازواالمتثالال 550Dx
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خلأيالجهازهذايقبلأنيجب2 ستقباله،يتمتدا خلذلكفيبماا قدالذيالتدا
بها.مرغوبغيرتشغيلعمليةيسبب

تنبيه
حةًمعتمدةغيرالوحدةهذهعلىتعديالتأوتغييراتأي الطرفجانبمنصرا

الجهاز.بتشغيلالمتعلقةالمستخدمسلطةتلغيقدالتوافقعنالمسؤول

مالحظة
ختبارتم وذلكأ،الفئةمنالرقميالجهازحدودمعتوافقهوتبيّنالجهازهذاا

عدمن15رقمللجزءطبقًا وضعتموقد).FCC(الفيدراليةاالتصاالتهيئةقوا
خلمنمعقولةحمايةلتوفيرالحدودهذه بيئةفيالجهازتشغيلعندالضارالتدا

ستخدم تجاريًا.فيهايُ
د ولِّ حالفيلذامنه،تشعأنويمكنويستخدمها،السلكي،ترددطاقةالجهازهذايُ
ستخدامهتركيبهعدم جهزةلدليلوفقًاوا خلحدوثفييتسببقدالقياس،أ تدا
جهزةمعضار حومنالالسلكية.االتصالأ رجَّ الجهازهذاتشغيليتسببأنالمُ
خلحدوثفيسكنيةمنطقةفي المستخدمينقياماألمريتطلبووقتهاضار،تدا

خلهذابتصحيح الخاصة.نفقاتهمعلىالتدا

محميةكابالت
ستخداميجب هيئةحدودمعالتوافقلضمانالوحدةهذهمعمحميةكابالتا

(أ).الفئةألجهزة)FCC(الفيدراليةاالتصاالت

عتبارات )EMC(الكهرومغناطيسيالتوافقا
االنبعاثاتشروطمع)IVD(المختبريالتشخيصفيالمستخدمالجهازهذايتوافق

IECالمعيارفيالموضحةوالحصانة 61326-2-6.

ختبارهالجهازهذاتصميموتم CISPRلمعياروفقًاوا ستخداميسببقدأ.للفئة11 ا
خلالجهازهذا خلًاالمنزلبيئةدا اتخاذإلىتحتاجقدالحالةهذهوفيالسلكيًا،تدا

خل.هذاحدةلتخفيفالالزمةاإلجراءات التدا
فقدالقوي،الكهرومغناطيسياإلشعاعمصادرمنمقربةعلىالجهازتستخدمال

خل المالئمة.التشغيلعمليةمعتتدا
م الجهاز.تشغيلقبلالكهرومغناطيسيةالبيئةقيّ

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.

الياباندولةامتثال
この装置は、クラスＡ機器です。この装置を住宅環境で使
用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合
には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあ

ります。VCCI －Ａ

تايالنددولةامتثال
الوطنية.االتصاالتلجنةمتطلّباتمعهذاالالسلكيةاالتصاالتجهازيتوافق

النيجيرياالمتثالقانون
ستخدامها.هذهاالتصالمعداتبتوصيلالنيجيريةاالتصاالتلجنةسمحت وا

سالمةدليل NextSeqلجهازواالمتثالال 550Dx
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المراجعةتاريخ

ريخالمستند صفالتا رو غيي الت

ستند رقمم
1000000009868

03إصدار

سمبر دي
2020

بتايالندالخاصةاالمتثالبياناتأُضيفت
ونيجيريا.واليابان
إلىفقط"الداخلي"االستخدامبيانأُضيف
سم البيئية"."االعتباراتق

ستند رقمم
1000000009868

02إصدار

سمبر دي
2019

األوروبياالتحادمنالمعتمدالممثلعنوان
التحديث.بعد

بعداألستراليةالراعيةالجهةعنوان
التحديث.

ستند رقمم
1000000009868

01إصدار

أغسطس
2018

المحدثةالتنظيميةالعالمات

ستند رقمم
1000000009868

00إصدار

نوفمبر
2017

األوّلي.اإلصدار

التجاريةوالعالماتوالنشرالطبعحقوق
شرالطبعحقوق ,Illuminaشركةلصالحمحفوظة2021لعام©والن Inc،.الحقوقجميع

شركةمملوكةالتجاريةالعالماتمحفوظة. جميع ,Illuminaل Inc.للحصولالمعنيين.أصحابهاأو
راجعالتجارية،العالماتحولمحددةمعلوماتعلى

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

االتصالمعلومات

Il lumina

5200Illumina Way

San Diego, California
92122 U.S.A.

+1.800.809.ILMN (4566(

(خارج1.858.202.4566+
شمالية)أمريكا ال

techsupport@illumina.com

www.illumina.com

Illumina Netherlands B.V.
Steenoven 19

5626 DK Eindhoven

هولندا

راعيةالجهة األستراليةال
Il lumina Australia Pty Ltd

Nursing Association
Building

Level 3, 535 Elizabeth
Street

Melbourne, VIC 3000

ستراليا أ
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أغ سطس
2021

عنوان الممثل المعتمد من االتحاد األوروبي 
بعد التحدیث.

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