
Tijdinstellingen configuratie op RV215W 
Doel
 

De pagina Tijdinstellingen geeft de gebruiker in staat om de tijd op de router automatisch of
handmatig te wijzigen en rekening te houden met Daylight Savings Time (DST).
 
Dit artikel legt uit hoe u tijdinstellingen op de RV215W kunt configureren.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ RV215W
  

Softwareversie
 

•1.1.0.5
  

Configuratie van tijdinstellingen
 

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

 
Stap 2. Kies de huidige tijdzone in de vervolgkeuzelijst Tijd Zone.
 
Stap 3. Controleer de optie Pas aan voor de optie Daylight Savings Time om DST op het
apparaat in te schakelen. Standaard is het uitgeschakeld.
  

Tijdinstellingen voor dagbesparing
 



 
Stap 4. Klik op de gewenste modus van het radioknop Daylight Savings. De beschikbare
opties zijn:
 

・ Per datum: maakt DST tussen bepaalde datums mogelijk. Kies de gewenste datums in
de vervolgkeuzelijst Maand, Dag en Tijd.
 
・ Herhaling — maakt DST mogelijk tussen dagen op verschillende maanden. Kies de
gewenste datums in de vervolgkeuzelijst maand, week, dag en tijd.
 

Stap 5. Kies de gewenste DST-offset uit de vervolgkeuzelijst Daylight Saving Offset.
  

Automatische tijdinstellingen
 

 
Stap 6. Klik op Auto om automatisch de datum en de tijd in te stellen vanuit de knoppen
Datum en Tijd in. Als Handmatig is geselecteerd, slaat u over naar Stap 8.
 
Stap 7. Klik op het gewenste type NTP-server. Network Time Protocol (NTP) wordt gebruikt
om de tijd van het systeem te synchroniseren naar een server met de referentietijd. De
beschikbare opties zijn:
 

・ Gebruik standaard - de standaard NTP server wordt gebruikt.
 
・ Gebruikershandleiding — Voer de NTP-servers in in de beschikbare velden. Er kunnen
maximaal 2 servers worden gebruikt.
  

Handmatige tijdinstellingen
 



 
Stap 8. Als de Handleiding in Stap 6 is gekozen uit de knoppen Datum en Tijd instellen, kiest
u de gewenste datum en tijd uit de vervolgkeuzelijsten Jaar, Maand, Dag en Tijd.
 
Stap 5. Klik op Opslaan.
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