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Inleiding

Dit document legt uit hoe de LEDs op Cisco 2700 Location Appliance te interpreteren en de
gebeurtenissen te bekijken die ertoe hebben geleid dat de LEDs kleuren veranderen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Kennis van de manier waarop u een basisnetwerk van Cisco Unified Wireless Network kunt
configureren

●

Basiskennis van het Lichtgewicht Access Point Protocol (LWAPP)●

Basisbegrip van Cisco 2700 applicatie voor draadloze locatie●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

Cisco 2700 Series applicatie voor locatie met firmware 5.2●

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
meer informatie over documentconventies.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Zie LEDs op de locatie-applicatie

Vind de LEDs in het Frontpaneel van de Cisco Locatie-applicatie.

Item nr. Beschrijving
1 Aan/uitschakelaar
2 voorbehouden
3 indicatielampje Harde schijf
4 SysteemLED
5 USB-poort
6 DVD-lade

Onder normale bedrijfsomstandigheden is de status van de LED op de locatie-applicatie solide
blauw. Wanneer een status verandert gebeurtenis, knippert LED amber. Druk op de knop aan de
voorkant van het chassis om de LED-zijde blauw te maken, waardoor de identiteit van de getroffen
server gemakkelijker te vinden is in een volledig serverrek. De gewijzigde status blijft dezelfde;
alleen de statusindicator verandert.

Kleur Systeemstatus
vast
blauw Normale bedrijfstoestand

Knipp
erlam
p

Het systeem-LED knippert amber op het
voorpaneel wanneer er een statuswijziging
optreedt.

Knipp
erblau
w

Het indicatielampje System knippert blauw op het
voor- en achterpaneel wanneer er een
statuswijziging optreedt en een gebruiker op de
(I)-knop drukt. De bedoeling van de knipperende
blauwe LED is om de getroffen server makkelijker
te vinden.

Opmerking:  De (I) - toets op de voorkant van de eenheid wordt gebruikt voor de
Identificatiekenmerken van de hardware uit of aan. Druk op de (I) knop om de optie Identify in te
schakelen, waardoor het I-LED op de voorkant van het apparaat en het I-LED op de achterzijde



   

van het apparaat knipperen. Druk nogmaals op de (I) knop om de functie Identificeren uit te
schakelen.

Hieronder volgt een lijst met statuswijzigingen:

Het apparaat inschakelen met de afdekplaat die open is●

Spanningsfluctuaties●

Onjuiste uitschakeling (uitschakelen zonder instructies aan de software om de stekker uit het
stopcontact te halen of gewoon de stekker uit het stopcontact te halen)

●

Onjuiste ventilatorsnelheid●

Verdraagzaamheid aan temperatuur of stroomtoevoer overschreden●

Merk op dat de meeste van deze status verandert gebeurtenissen minimaal zijn, maar ze
veroorzaken de System LED om amber te knipperen. Om precies te zien welke verandering in de
status heeft plaatsgevonden, start u de eenheid opnieuw op, voert u het geprogrammeerde
systeem in en controleert u de logbestanden. In het logmenu is er een optie om de gebeurtenis te
wissen, die de LED van het systeem naar solide blauw teruggeeft.

Voltooi de volgende stappen om de gebeurtenis op de locatie-applicatie te verwijderen:

Sluit een monitor op de VGA-poort op de achterzijde van het applicatie en een USB-
toetsenbord op de USB-poort op de voorkant.

1.

Druk verschillende malen op Voer in. De applicatie Locatie geeft een aanmelding terug.2.
Start na het inloggen het apparaat opnieuw op met deze opdracht:

/sbin/shutdown -r now

3.

Wanneer de unit wordt opgestart, verschijnt het geprogrammeerde scherm zoals op elke pc;
druk op F2 om instellingen in te voeren.

4.

Navigeer het menu naar Geavanceerd > Event Log Config. De opties zijn om Event Log te
bekijken en Alle Event Logs te wissen.

5.

Nadat de logbestanden zijn bekeken en gewist, navigeer dan naarAfsluiten > Wijzigingen
opslaan en afsluiten. De unit wordt opnieuw opgestart en de LED-status keert terug naar
normaal.Opmerking: Gebruik deze opdracht om de unit van de CLI te sluiten:

/sbin/shutdown now

6.

Gerelateerde informatie

Cisco 2700 Series applicatie voor draadloze locatie●

Cisco Configuration Guide voor locatie van applicatie, release 5.2●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

http://cisco.com/en/US/docs/wireless/technology/location/deployment/guide/depgd.html?referring_site=bodynav
http://cisco.com/en/US/docs/wireless/location/2700/5.2/configuration/guide/lacg_52.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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