
Configurar horas e data no Roteadores RV320 e
RV325 VPN 
Objetivo
 

Este artigo explica como configurar ajustes manuais e automáticos das horas e data na
série do VPN Router RV32x.
  

Introdução
 

A configuração da data e hora é útil sincronizar transferência de dados entre dispositivos.
Para a série do VPN Router RV32x, você pode ajustar a data e hora manualmente ou você
pode usar um server do Network Time Protocol (NTP) para atualizar automaticamente a
data e hora.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV320 Dual VPN Router MACILENTO 
• VPN Router MACILENTO duplo do gigabit RV325
  

Versão de software
 

• v1.1.0.09
  

Configurar horas e data
 

Etapa 1. Entre o ao utilitário de configuração da Web e escolha a instalação > o tempo.
 

 



●

●

A página do tempo abre:
 

 
A página indica a informação seguinte:
 

Horas atual - Isto representa a data e hora recente.
Tempo da alteração - Isto representa a data e hora em que a última alteração foi feita.
 

Nota: Para configurações de tempo manuais e auto, o horário de verão e as zonas de hora
(fuso horário) têm que ser configurados. Os servidores de NTP não estão cientes do horário
de verão e das zonas de hora (fuso horário), assim que se o lugar da zona de hora (fuso
horário) do roteador se submete ao horário de verão, é necessário configurar o horário de
verão no dispositivo.
 
Etapa 2. Escolha a zona de hora (fuso horário) baseada no lugar do roteador da lista de
drop-down da zona de hora (fuso horário).
 



●
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Etapa 3. (opcional) se a zona de hora (fuso horário) escolhida tem o horário de verão,
verifica a caixa de verificação da economia de luz. Se você verifica esta caixa, continue a
etapa 4, se não vá pisar 10.
 

 
Etapa 4. Escolha o modo do horário de verão. As opções são:
 

Na data - Se isto é escolhido, vá pisar 5.
Retornar - Se isto é escolhido, vá pisar 7.
 



 
Etapa 5. No do campo, incorpore o mês, o dia e o tempo em que a economia de luz
começam.
 

 
Etapa 6. No a colocar, incorpore o mês, o dia e o tempo em que a economia de luz
terminam.
 



 
Passo 7. No do campo, incorpore o mês, semana, o dia e o tempo em que a economia de
luz começam.
 

 
Etapa 8. No a colocar, incorpore o mês, semana, o dia e o tempo em que a economia de luz
terminam.
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Etapa 9. economia de luzdeslocada
 

 
Etapa 10. Clique o botão de rádio desejado para escolher o método em que a data e hora
deve ser ajustado.
 

Auto - Isto ajusta automaticamente a data e hora de acordo com a data e hora do servidor de
NTP.
Manual - Isto é usado para a configuração manual da data e hora para o dispositivo.
 



 
Etapa 11. Se o automóvel é escolhido na etapa precedente, incorpore o nome ou o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT totalmente qualificado de servidor de
NTP.
 

 
Etapa 12. Se o manual é escolhido na etapa 10, no campo da data e hora da entrada,
incorpore os valores desejados aos campos das horas, do minuto e do segundo para
estabelecer o tempo. Faça o mesmos para os campos do mês, do dia e do ano.
 



 
Etapa 13. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
 

  
Conclusão
 

Você agora aprendeu com sucesso as etapas configurar os ajustes manuais e automáticos
das horas e data na série do VPN Router RV32x.
 
Para aprender mais sobre o Roteadores RV320 e RV325, verifique para fora os seguintes
vídeos:
 
Instalação rápida do roteador RV320 e RV325
 

https://www.youtube.com/watch?v=ySh9n9ZgWbI&list=PLB4F91009260AB3D7&index=141&t=0s


Curso da configuração básica de roteador RV320 e RV325
 

https://www.youtube.com/watch?v=cm_RaHMlZCQ&list=PLB4F91009260AB3D7&index=141
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