
Bekijk draadloze statistieken over RV220W en
RV120W 

Doel
 

Het is soms nodig voor een gebruiker om de draadloze statistieken van hun apparaat te
bekijken, of om te verzekeren dat alles correct loopt of om te zien of er een probleem in het
netwerk is. In dit document wordt beschreven hoe u de pagina kunt weergeven en welke
informatie u daar kunt vinden.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ RV220W 
・ RV120W
  

Softwareversie
 

・ v1.0.4.17
  

Draadloze statistieken
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Status > Draadloze
statistieken. De pagina Draadloze statistieken wordt geopend:
 

 
 
Een radio kan meerdere Virtual APs (VAPs) ingesteld en actief hebben tegelijkertijd. De
volgende informatie wordt weergegeven onder de tabel met access point statistieken:
 

・ Packets - Hiermee wordt het aantal verzonden en ontvangen (TX/RX) draadloze
pakketten weergegeven dat aan de radio is gemeld, over alle geconfigureerde AP’s.
 
・ Bytes — Hiermee geeft u het aantal Tx/Rx bytes aan informatie weer die op de radio is



gemeld, over alle geconfigureerde AP’s.
 
・ fouten — Hiermee wordt het nummer weergegeven Tx/Rx-pakketfouten die bij de radio
zijn gemeld, via alle geconfigureerde AP’s.
 
・ Verlaat — Hiermee wordt het aantal Tx/Rx-pakketten weergegeven dat door de radio is
gevallen, over alle geconfigureerde AP’s.
 
・ Multicast - Hiermee wordt het aantal pakketten weergegeven dat via deze radio is
verzonden.
 
・ Botsingen — Hiermee geeft u het aantal pakketbotsingen weer dat aan de AP is
gemeld.
 

Stap 2. Voer een waarde in seconden in voor het poll-interval in het veld Poll Interval. Dit
zorgt ervoor dat de pagina de statistieken van de router opnieuw laadt en de pagina
automatisch na de ingestelde tijd verfrist. Als u het pop-interval wilt wijzigen, klikt u op de
knop Stop, wijzig het veld en vervolgens klikt u op Start om de automatische vernieuwing
opnieuw op te starten.
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