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Inleiding

In plaats van de gebruikelijke vaste poortconfiguratie van de meeste hoogwaardige security
apparaten kunt u met de modulariteit van de 8000 Series apparaten het aantal en het type
interfaces voor het apparaat kiezen en wijzigen. In de 8000 Series-apparaten worden
verschillende netwerkmodules (NetMods) ingevoegd om de interfacemodules aan te passen aan
de netwerkvereisten. Dit document beschrijft hoe u een NetFlow-medium in een 8000 Series
FirePOWER-apparaat kunt invoegen en verwijderen.

Voorzichtig: Als u een NetMod in een onverenigbare sleuf op uw apparaat installeert of een
NetMod op een andere wijze niet compatibel is met uw systeem, verschijnt er een fout of
waarschuwingsbericht in de webinterface van het Defense Center wanneer u probeert de
NetMod te configureren.

Voorwaarden

Voordat u begint

Bereid voor u begint de module in te voegen of te verwijderen volgens de volgende richtlijnen:

Identificeer alle apparaten en moduleonderdelen.●

Identificeer de slots waar u de NetMods wilt installeren.●

Identificeer de juiste slots voor uw stapelmodules.●

Bevestig dat de EMI - paden aanwezig zijn.●

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.●



Waarschuwing: Je kunt geen hot-swappunten. U dient beide voedingskabels van het
apparaat uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen voordat u modules
aansluit of verwijdert.

Voorzichtig: Gebruik een geschikte elektrostatische ontlading (ESD) praktijken zoals het
dragen van pols en het gebruik van een ESD werkoppervlak bij de hantering van de
modules. Ongebruikte modules in een ESD-zak of -doos bewaren om schade te voorkomen.

Vereist gereedschap en hardware

T8 Torx-schroevendraaier●

8000 Series FirePOWER-apparaat●

Verwijder de module- of sleufbedekking

Stap 1: Verwijder de T8 Torx-schroef met de T8 Torx-schroevendraaier van de hendelaar van de
module en bewaar deze.



Stap 2: Trek de hendel van de module uit om de vergrendeling los te maken.

Stap 3: Schuif de module uit de sleuf.

Een module of sleuf-afdekking invoegen

Stap 1: Verwijder de T8 Torx-schroef met de T8 Torx-schroevendraaier van de hendelaar van de
module en bewaar deze.



Stap 2: Trek de hendel van de module uit om de vergrendeling te openen.  Het bijna uiteinde van
de sluiting is zichtbaar.  Het uiteinde van de sluiting zit in de module.

Stap 3: Plaats de module in de sleuf totdat het uiteinde van de vergrendeling zich in de sleuf
bevindt en het einde van de vergrendeling raakt aan de buitenkant van de sleuf.



Stap 4: Duw de hendel naar de module zodat de vergrendeling de module in de sleuf brengt en
trekt.

Stap 5: Druk stevig op de schroefopening om de hendel volledig tegen de module in te drukken
om de vergrendeling te beveiligen.

Stap 6: Plaats de gereserveerde T8 Torx-schroef in de hendel en draai deze vast.
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