
Tijdconfiguratie op RV120W en RV220W 
Doelstellingen
 

Network Time Protocol (NTP) synchroniseert de klokken van computers via een netwerk.
Aangepaste NTP-servers vereisen verschillende IP-adressen of -namen, zoals
"pool.ntp.org". Het grootste gedeelte van de tijd, wordt de standaard NTP server reeds
geselecteerd en hoeft alleen te worden gewijzigd als een aangepaste NTP server bekend is.
 
Dit document legt uit hoe u de tijd handmatig kunt aanpassen door gebruik te maken van
NTP op de RV120W en RV220W.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ RV120W 
・ RV220W
  

Softwareversie
 

・ v1.0.4.17
  

De tijd op de router instellen
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Administratie >
Tijdinstellingen. De pagina Tijdinstellingen wordt geopend:
 

 
Stap 2. Kies de juiste tijdzone die op uw locatie van toepassing is in de vervolgkeuzelijst
Datum/Tijd.
 
Stap 3. (Optioneel) Controleer de selectieteken op het veld Tijd voor zonlicht inschakelen om
de tijd voor het opslaan van het licht in te schakelen. 
 
Stap 4. Kies de datum om de spaartijd bij daglicht te starten en te stoppen vanuit de
vervolgkeuzelijst Van en naar, als de Tijd voor Auto Daylight Saving in Stap 3 is
ingeschakeld.
 



 
Stap 5. Klik op de gewenste radioknop voor het kloktype dat op de router zal worden
gebruikt. De beschikbare opties zijn: Gebruik Network Time Protocol (NTP) Server of stel
datum en tijd handmatig in.
 
Stap 6. Als u in Stap 5 de optie NTP-server gebruiken hebt gekozen, klikt u op het gewenste
keuzerondje in het veld NTP-serverinstellingen in het gebied NTP-serverconfiguratie.
 

・ Standaard NTP-server - de standaardinstellingen van NTP-server worden gebruikt en
kies vervolgens een server uit het vervolgkeuzemenu Default NTP Server.
 
・ Aangepaste NTP-server — NTP-serverinstellingen, serveradressen of volledig
gekwalificeerde domeinnaam kan handmatig worden toegevoegd aan het veld Aangepaste
NTP-server.
 



 
Stap 7. Als in Stap 4 handmatig de datum en de tijd wordt ingesteld, moeten de datum en de
tijd handmatig worden ingesteld in het gebied Tijd en Datum.
 
Stap 8. Klik op Save om de instellingen toe te passen.
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