
Tijdinstellingen op de SPA100 Series 
Doelstellingen
 

Network Time Protocol (NTP) synchroniseert de klokken van netwerkapparaten via het
internet. Dit artikel legt uit hoe u tijdinstellingen op het SPA122 VoIP-apparaat kunt
configureren. Een gebruiker kan hun eigen tijdzone, lokale tijd en lokale datum instellen of
het configureren door de NTP-server (Network Time Protocol) te gebruiken.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ SPA100 Series
  

Softwareversie
 

・ v1.1.0
  

Tijdsinstellingen
 
Stel de tijd handmatig in
 

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

 
Stap 2. Klik op het radioknop Gebruikershandleiding om de huidige datum en tijd handmatig
in te voeren.
 



Stap 3. Voer het huidige jaar in het veld Datum in en kies de gewenste waarden in de
vervolgkeuzelijst maand en dag.
 
Stap 4. Voer in de vervolgkeuzelijsten de juiste uren-, minuut- en tweede(n) waarden in.
 
Stap 5. Klik op Indienen. De wijzigingen worden ingesteld en het apparaat wordt bijgewerkt.
  

Tijd automatisch instellen
 

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

 
Stap 2. Klik op het radioknop Time Zone en kies de juiste tijdzone in de vervolgkeuzelijst Tijd
zone.
 
Stap 3. Als u Daylight Savings wilt in- schakelt u het vakje Adjust Clock voor Daylight Saving
Change in. Als u Daylight Savings wilt uitschakelen, verwijdert u deze optie.
 

 



Stap 4. Kies de instellingen voor het IP-adres van de tijdserver voor het apparaat in het veld
Tijdserver-adres. De mogelijke opties zijn:
 

・ Auto —De Network Time Protocol (NTP) server wordt automatisch aan het apparaat
toegewezen. Dit is de standaardinstelling.
 
・ Handmatig — Kies Handmatig van het Adres van de Tijdserver en voer het IP adres van
de NTP server in als de beheerder de NTP server handmatig wil specificeren.
 

Stap 5. Voer een intervalwaarde (in seconden) in het veld Resync Timer in. Deze timer
controleert hoe vaak het apparaat opnieuw synchroniseert met de NTP server. De
standaardinstelling is 3600 seconden.
 
Stap 6. (Optioneel) Controleer de optie Automatisch herstel na herstart om het apparaat na
het herstarten automatisch weer op de tijdserver te laten aansluiten.
 
Stap 7. Klik op Indienen. De wijzigingen worden ingesteld en het apparaat wordt bijgewerkt.
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