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Inleiding

Dit document beschrijft de fysieke seriële en productnummerlabels in Cisco ONS 15454. Dit
document helpt u om de labels te vinden en te identificeren en, wanneer gevonden, om ze
nauwkeurig te interpreteren.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
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meer informatie over documentconventies.

De labels seriële en onderdeelnummers lokaliseren

Op alle Cisco ONS 15454 lijnkaarten (zoals Gelijk, Elektrisch, Optisch en Ethernet Packet-over-
SONET [EPOS]) kunnen het serienummer en de labels met onderdeelnummer worden
geïdentificeerd met een barcode die op een wit label is afgedrukt. Dit label is doorgaans aan de
kant van elk onderdeel. Deze labels worden doorgaans op de bovenrand van Cisco ONS 15454
lijnkaarten geplaatst.

Het serienummer interpreteren

Het serienummer is als volgt gedefinieerd:

FAA: Flextronics, San Jose, CA. (Afhankelijk van de fabrikant kunnen deze eerste drie cijfers
verschillen.)

●

Het aantal jaren dat Flextronics levert, is een Cisco-leverancier. (Voor in 2004 gebouwde
producten is het aantal 07.)

●

Het weeknummer van het product is gemaakt.●

XXXX - Een unieke identificator.●

Dit is een voorbeeld van het serienummer:
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Opmerking: voor oudere Cerent (pre-Cisco) board assemblages wordt het serienummer of het
label van een onderdeel gevonden op de dezelfde locatie als die van het Cisco-product. Het
formaat van het serienummer en het onderdeelnummer verschilt echter; het serienummer is zes
cijfers (bijvoorbeeld 123456) en het onderdeelnummer begint met nummer 87 of 89 (bijvoorbeeld
87-31-0005). Er zijn een klein aantal van deze assemblages in het veld.

Het onderdeelnummer interpreteren

Het onderdeelnummer wordt als volgt gedefinieerd:

800-Denomt dat het onderdeel een afgewerkt product boven assemblage is.●

xxxxx - Een nummer dat uniek is voor elke afgewerkte producttop-verzameling.●

0x - Het versienummer.●

xx-A revisienummer.●

Alle nummers van de eindapparatuur voor onderdelen volgen deze indeling: 800-xxxxx-0x xx. Dit
is een voorbeeld van een onderdeelnummer op een Cisco ONS 15454 lijnkaart:

De seriële ventilatoreenheid en onderdeelnummers zoeken

U vindt de serienummers van de ventilatoreenheid en de onderdeelnummers, zoals weergegeven
in deze foto. Het label bevindt zich op het metalen buitenblad van de ventilatoreenheid, dat
doorgaans aan de achterzijde van de ventilatoreenheid staat.



Opmerking: Voor oudere Cerent (pre-Cisco) ventilatoreenheden bevindt het serienummer of het
label van een onderdeel zich op het vel in de voorkant van de ventilatoreenheid. Het formaat van
het serienummer of onderdeelnummer verschilt van dat van de Cisco-assemblage; het
serienummer is zes cijfers (bijvoorbeeld 123456) en het onderdeelnummer begint met nummer 87
of 89 (bijvoorbeeld 89-01-0004). Er zijn een klein aantal van deze assemblages in het veld.

Lokaliseer serienummer en onderdeelnummers en CLEI-codes

U kunt het etiket van de elf assemblageserie en het etiket van het onderdeelnummer binnen de
deur van de Cisco ONS 15454 shelf assemblage, aan de linkerkant bij de scharnieren van de deur
vinden, zoals hier getoond wordt. Het is gemakkelijker om dit label te bekijken als u de deur
volledig verwijdert.



Dit is een close-up weergave van het serienummer en het onderdeellabel in de elf assemblage.
Dit label bevat ook informatie over de codetabel van de taalapparatuur (CLEI).



Opmerking: voor oudere Cerent (pre-Cisco) shelf assemblages verschilt het serienummer en het
onderdeelnummerformaat van dat van de Cisco-assemblage; het serienummer is zes cijfers
(bijvoorbeeld 123456) en het onderdeelnummer begint met nummer 87 of 89 (89-01-00013). Er
zijn een klein aantal van deze assemblages in het veld.

Bepaal uw serienummer met het Cisco-servicecontract Center

De zoekfuncties binnen Cisco Service Contract Center (CSCC) staan u toe om de nieuwste
dekking en garantiestatus van een onderdeel te controleren, de productbeschrijving te bekijken en
ook de transportgeschiedenis van een onderdeel te bekijken. Voltooi de volgende stappen zodra u
toegang hebt tot Cisco-servicecontract:

Kies het serienummer in het uitrolmenu van de zoekfunctie CSCC rechtsboven op het
scherm.

1.

Typ het serienummer van het item dat u wilt vinden.2.
Klik op GA.3.
De resultaten van uw serienummer worden weergegeven.4.

Raadpleeg CSCC-zoektools en Tip-bladen voor serienummer zoekresultaten voor meer informatie
over het uitvoeren van zoekopdrachten met CSCC.

Opmerking: Niet-geregistreerde gebruikers kunnen zich registreren op de website van Cisco
Service Contract Center.
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Gerelateerde informatie

Technische ondersteuning - Cisco-systemen●
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