Os interesses da terra comum sobre o
dispositivo do 8000 Series de FirePOWER
cercam o jogo
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Introdução
Este documento descreve interesses comuns com respeito ao jogo da terceira do trilho para
instalações montadas cremalheira que é enviado junto com o dispositivo do 8000 Series de Cisco
FirePOWER.

Pacote do jogo do trilho
Esta seção descreve a aparência do pacote do jogo do trilho e os índices incluídos.

Etiqueta exterior da caixa
Esta imagem fornece um exemplo da etiqueta que é ficada situada no pacote do jogo do trilho:

Acessórios incluídos
Estes artigos são incluídos no pacote do jogo do trilho:
Um grupo do jogo do trilho
Um saco dos parafusos
Um grupo de instruções de instalação
A imagem mostra os artigos que são incluídos dentro do pacote do jogo do trilho. Dois trilhos são
fornecidos. As vistas internas e exteriores dos dois trilhos são mostradas nesta imagem:
●

●

●

Interesses comuns
Esta seção endereça dois dos interesses os mais comuns com respeito ao uso do jogo do trilho.

Os trilhos são marcados incorretamente
O jogo do trilho inclui dois trilhos; cada um tem um trilho exterior e um canal interno. O trilho
exterior é identificado por meio de um “L branco” etiqueta e os canais internos são carimbados
com um “LH”. Devido a estas marcações físicas do trilho, o centro de assistência técnica da Cisco
(TAC) recebeu atendimentos para o esclarecimento sobre se os trilhos incorretos estiveram
enviados com o dispositivo de FirePOWER. Contudo, quando ambos os grupos de trilhos
parecerem ser dois grupos de trilhos esquerdos, são os trilhos apropriados.
Os trilhos são lado-agnósticos, assim que cada trilho pode ser usado para a esquerda ou o lado
direito. As marcações nos trilhos causam a confusão, desde que não há nenhuma marcação do
trilho R ou RH. Esta imagem mostra as marcações nos trilhos:

A fim usar os trilhos fornecidos no lado direito, girar simplesmente (ou na aleta) um grupo de
trilhos para trabalhar para o lado direito e seguir as instruções do jogo do trilho que vêm com cada
jogo.

Note: Os jogos do trilho não são produzidos por Cisco; um fornecedor da terceira vende
estes aos outros fornecedores. A cadeia de aprovisionamento de Cisco tem os planos para
melhorar as marcações do jogo do trilho.

Os trilhos são demasiado longos
Os trilhos fornecidos apoiam uma escala da profundidade entre aproximadamente 29 polegadas a
34.5 polegadas. Se você pensa que os trilhos são demasiado longos para sua cremalheira, lê as
instruções do jogo do trilho com cuidado.
Quando o canal interno desliza toda a maneira no trilho, a aba verde no canal deve tocar na aba
verde no trilho. Na operação normal, você deve lançar um disparador no interior do trilho, ou o
canal interno não desliza as 13 polegadas finais no trilho. Ocasionalmente, pôde exigir a pressão
extra a fim introduzir o canal interno no trilho exterior para a última polegada.
aviso: Assegure-se de que o retentor da bola esteja inteiramente na posição em aberto
antes que você instale o chassi, ou dano catastrófico pode ocorrer. Quando você empurrar o
chassi de novo no armário, você deve pressionar o disparador para baixo a fim liberar a
corrediça da posição bloqueada.

As instruções de instalação do jogo do trilho que são fornecidas com o pacote original explicam
como pressionar para baixo o disparador a fim liberar as corrediças da posição bloqueada.

