
Configurar configurações de tempo no RV110W 
Objetivo
 

As configurações de tempo permitem um usuário mudam a automaticamente ou
manualmente o tempo no roteador e esclarecem o tempo do horário de verão (DTS).  O
objetivo deste artigo é explicar como configurar configurações de tempo no RV110W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV110W
  

Etapas do procedimento
 

Etapa1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher a administração >
configurações de tempo. A página das configurações de tempo abre:
 

 
Etapa 2. Selecione uma zona de hora (fuso horário) da lista de drop-down no campo da 
zona de hora (fuso horário). 
 



  
Para ajustar automaticamente a hora
 

Esta característica permite que o usuário tenha o tempo ajustado automaticamente com a
opção do tempo do horário de verão.
 
Etapa 1. Clique o auto botão de rádio no campo da data e hora do grupo.
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de seleção para permitir o DTS no ajuste para o campo do tempo
do horário de verão. 
 



●

●

 
Etapa 3. Clique o botão de rádio para a opção desejada DTS. As opções são como segue:
 

Na data — Ajusta o DTS para ocorrer entre duas datas específicas. 
Retornar — Ajusta o DTS para ocorrer entre dois dias de dois meses diferentes (isto é. O
primeiro domingo de março).
 



 
 
Nota: Se você escolhe o botão de rádio de retorno, salte para pisar 5. 
 
Etapa 4. Se você escolhe pelo botão de rádio da data, ajuste a data de início e o tempo
desejados nos campos do mês, do dia, e do tempo no da fileira. Ajuste então a data e
hora do término nos campos do mês, do dia, e do tempo no para enfileirar.  
 

 
Etapa 5. Se você escolhe o botão de rádio de retorno, ajuste o dia e o tempo começando
desejados nos campos do mês, da semana, do dia, e do tempo no da fileira. Ajuste então o
dia e o momento do término nos campos do mês, da semana, do dia, e do tempo no 
enfileirar. 



●

●

 
Etapa 6. Selecione o número de minutos onde o DTS deve deslocar as horas atual da lista
de drop-down no campo de deslocamento da economia de luz.  
 

 
Etapa 7. Clique o botão de rádio para a opção desejada no campo do servidor de NTP. As
opções são como segue:
 

Padrão do uso — Use o server do protocolo Network Time Protocol do padrão para ajustar o
pulso de disparo.  
Servidor de NTP definido pelo utilizador — Entre manualmente em um server do protocolo
Network Time Protocol. 
 



 
Nota: Se você clica o botão de rádio definido pelo utilizador do servidor de NTP, dê
entrada com um ou dois endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou nomes
do Web site nos 1 e 2 campos para que os server ajustem o pulso de disparo.
 

Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para rejeitá-los.
  

Para ajustar manualmente a hora
 

Esta característica permite que o usuário ajuste manualmente a hora.
 
Etapa 1. Clique o botão de rádio manual no campo da data e hora do grupo.
 



 
Etapa 2. Selecione a data e hora desejada nos campos do ano, do mês, do dia, e do 
tempo na fileira da data e hora da entrada. 
 



 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para rejeitá-los.
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