
Tijdinstellingen op de RV110W configureren 
Doel
 

De tijdinstellingen staan een gebruiker toe om de tijd op de router automatisch of handmatig
te wijzigen en rekening te houden met Daylight Savings Time (DTS).  Het doel van dit artikel
is om uit te leggen hoe u de tijdinstellingen op de RV110W kunt configureren.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ RV110W
  

Stappen van orde
 

Stap 1. Gebruik het web configuratie hulpprogramma om beheerder > Tijdinstellingen te
kiezen. De pagina Tijdinstellingen wordt geopend:
 

 
Stap 2. Selecteer een tijdzone in de vervolgkeuzelijst in het veld Tijdzone. 
 



  
Tijd automatisch instellen
 

Deze optie maakt het mogelijk dat de tijd automatisch wordt aangepast naar aanleiding van
het programma Tijd voor overdag.
 
Stap 1. Klik het keuzerondje Auto in het veld Datum en tijd instellen.
 



 
Stap 2. Controleer het selectieteken om DTS in het veld Pas aan voor de besparing van
Daylight. 
 



●

●

 
Stap 3. Klik op de radioknop voor de gewenste DTS-optie. De opties zijn als volgt:
 

Per datum — Stel DTS in om tussen twee specifieke datums te voorkomen. 
Herhaling — Stelt in dat DTS plaatsvindt tussen twee dagen van twee verschillende maanden
(d.w.z. de eerste zondag van maart).
 



 
 
Opmerking: Als u de knop Terugkeren hebt gekozen, slaat u de knop over op Stap 5. 
 
Stap 4. Als u de radioknop Per datum kiest, stelt u de gewenste aanvangsdatum en -tijd in
de velden Maand, Dag en Tijd in Van rij in. Stel vervolgens de einddatum en -tijd in de 
maand-, dag- en tijdvelden in op rij.  
 

 
Stap 5. Als u de radioknop Terugkeren kiest, stelt u de gewenste startdag en tijd in de
velden maand, week, dag en tijd in Van rij in. Stel vervolgens de einddag en tijd in de velden 
maand, week, dag en tijd in op rij. 
 



●

●

 
Stap 6. Selecteer het aantal minuten dat DTS de huidige tijd uit de vervolgkeuzelijst in het
veld Daylight Saving Offset moet compenseren.  
 

 
Stap 7. Klik het keuzerondje voor de gewenste optie in het veld NTP-server aan. De opties
zijn als volgt:
 

Gebruik standaard - gebruik de standaard Network Time Protocol Server om de klok in te
stellen.  
Door gebruiker gedefinieerde NTP-server — voer handmatig een netwerktijdprotocolserver
in. 
 



 
Opmerking: Als u op het radioknop Door gebruiker gedefinieerde NTP Server klikt, voert u
een of twee IP-adressen of webnamen in in de 1 en 2 velden zodat de servers de klok
kunnen instellen.
 

Stap 8. Klik op Opslaan om wijzigingen op te slaan of Annuleren om ze weg te gooien.
  

Tijd handmatig instellen
 

Met deze functie kan de gebruiker de tijd handmatig instellen.
 
Stap 1. Klik het Handmatige keuzerondje in het veld Datum en tijd instellen.
 



 
Stap 2. Selecteer de gewenste datum en tijd in het veld Jaar, Maand, Dag en Tijd in de rij 
Datum en tijd. 
 



 
Stap 3. Klik op Opslaan om wijzigingen op te slaan of Annuleren om ze weg te gooien.
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