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Introduction

Este documento explica como interpretar os LEDs no Cisco 2700 Location Appliance e visualizar
os eventos que fizeram com que os LEDs mudassem de cor.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Conhecimento de como configurar uma Cisco Unified Wireless Network básica●

Conhecimento básico do Lightweight Access Point Protocol (LWAPP)●

Compreensão básica do Cisco 2700 Wireless Location Appliance●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Cisco 2700 Series Location Appliance com firmware 5.2●

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

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


Entender os LEDs no dispositivo de localização

Localize os LEDs no painel frontal do Cisco Location Appliance.

Número do item Descrição
1 Chave liga/desliga
2 Reservado
3 Indicador de disco rígido
4 LED do sistema
5 Porta USB
6 bandeja de DVD

Em condições operacionais normais, o status do LED no Location Appliance é azul estável.
Quando um evento de alteração de status ocorre, o LED pisca em âmbar. Pressione o botão na
parte frontal do chassi para tornar o LED azul, o que facilita a localização da identidade do
servidor afetado em um rack de servidor completo. O estatuto alterado permanece o mesmo;
somente o indicador de status é alterado.

Cor Status do sistema
Azul
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Status operacional normal
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O LED do sistema pisca em âmbar no painel
frontal quando ocorre uma alteração de status.

Azul
pisca
ndo

O LED do sistema pisca em azul nos painéis
frontal e traseiro quando ocorre uma alteração de
status e um usuário pressiona o botão (I). A
intenção do LED azul piscante é facilitar a
localização do servidor afetado.

Nota: O botão (I) na parte frontal da unidade é usado para identificar o recurso do hardware



   

desligado ou ligado. Pressione o botão (I) para ligar o recurso Identify (Identificar), que faz com
que o LED I na parte frontal da unidade e o LED I na parte traseira da unidade pisquem.
Pressione o botão (I) novamente para desativar o recurso Identificar.

Segue-se uma lista de eventos de alteração de status:

Ligue a unidade com a tampa aberta●

Flutuações de tensão●

Desligamento incorreto (desligamento sem instruções do software para desligá-lo ou
simplesmente desconectá-lo)

●

Velocidade incorreta do ventilador●

Temperatura ou tolerância à fonte de alimentação excedida●

Observe que a maioria desses eventos de alteração de status são secundários, mas disparam o
LED do sistema para piscar em âmbar. Para ver exatamente qual evento de alteração de status
ocorreu, reinicialize a unidade, entre no BIOS e verifique os registros. No menu de log, há uma
opção para limpar o evento, que retorna o LED do sistema para azul estável.

Para limpar o evento no Location Appliance, faça o seguinte:

Conecte um monitor à porta VGA na parte traseira do Location Appliance e um teclado USB
à porta USB na parte frontal.

1.

Pressione Enter várias vezes. O Location Appliance retorna um prompt de login.2.
Depois de fazer login, reinicialize a unidade com este comando:

/sbin/shutdown -r now

3.

Quando a unidade é reinicializada, a tela inicial do BIOS é exibida como em qualquer PC;
pressione F2 para entrar na configuração.

4.

Navegue no menu para Advanced > Event Log Config. As opções são Exibir log de eventos
e Limpar todos os logs de eventos.

5.

Depois que os registros forem revisados e apagados, navegue paraSair > Salvar alterações
e saia. A unidade é reinicializada e o status do LED retorna ao normal.Observação: para
desligar a unidade da CLI, use este comando:

/sbin/shutdown now

6.

Informações Relacionadas

Guia de implantação do dispositivo de localização sem fio Cisco 2700 Series●

Guia de configuração do Cisco Location Appliance, versão 5.2●

Suporte Técnico e Documentação - 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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