
Configuração das configurações de tempo em
RV215W 

Objetivo
 

A página das configurações de tempo permite o usuário muda a automaticamente ou
manualmente o tempo no roteador e esclarece o tempo do horário de verão (DST).
 
Este artigo explica como configurar configurações de tempo no RV215W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV215W
  

Versão de software
 

• 1.1.0.5
  

Configuração das configurações de tempo
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração >
configurações de tempo. A página das configurações de tempo abre:
 

 
Etapa 2. Escolha a zona de horas atual da lista de drop-down da zona de hora (fuso
horário).
 
Etapa 3. Verifique o ajuste para que a caixa de verificação de tempo do horário de verão 
permita o DST no dispositivo. É desabilitado à revelia.
  

Configurações de tempo do horário de verão
 



 
Etapa 4. Clique o modo desejado de botão de rádio do horário de verão. As opções
disponíveis são:
 

• Na data — Permite o DST entre datas especificadas. Escolha as datas desejadas da lista
de drop-down do mês, do dia e do tempo.
 
• Retornar — Permite o DST entre dias em meses diferentes. Escolha as datas desejadas
da lista de drop-down do mês, da semana, do dia e do tempo.
 

Etapa 5. Escolha o offset desejado DST da lista de drop-down deslocada economia de luz.
  

Auto configurações de tempo
 

 
Etapa 6. Automóvel do clique para ajustar automaticamente a data e hora dos botões de
rádio da data e hora do grupo. Se o manual é faixa clara escolhida a etapa 8.
 
Etapa 7. Clique o tipo desejado de servidor de NTP. O Network Time Protocol (NTP) é
usado para sincronizar a época do sistema a um Time Server da referência. As opções
disponíveis são:
 

• Padrão do uso — O servidor de NTP do padrão é usado.
 
• Definido pelo utilizador — Inscreva os servidores de NTP nos campos disponíveis. Até 2
server podem ser usados.
  

Configurações de tempo manuais
 



 
Etapa 8. Se o manual é escolhido dos botões de rádio da data e hora do grupo na etapa 6,
escolha a data e hora desejada das listas de drop-down do ano, do mês, do dia e do tempo.
 
Etapa 9. Salvaguarda do clique.
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