
Tempo Setup no Roteadores RV016, RV042,
RV042G e RV082 VPN 

Objetivo
 

A janela de horário indica as configurações de tempo do Roteadores VPN. Se a hora é
ajustada corretamente, o administrador de rede pode exatamente procurar o log de sistema
para identificar problemas. O relógio de sistema pode ser ajustado em duas maneiras
diferentes: manualmente e automaticamente (sincronizado com o uso de um servidor local).
Quando o dispositivo usa um servidor local, recebe atualizações ao tempo em intervalos
pré-ajustados.
 
O objetivo deste original é mostrar como aos ajustes do tempo de instalação no Roteadores
RV016, RV042, RV042G e RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versão de software
 

• v4.2.1.02
  

Instalação do tempo
 
Instalação automática do tempo
 

Etapa 1. Entre a utilidade de configuração de roteador e escolha a instalação > o tempo. A
página do tempo abre:
 



 
Etapa 2. Clique o grupo o horário local usando o botão de rádio do Network Time Protocol
(NTP) automaticamente para permitir que o roteador receba configurações de tempo
automaticamente de um servidor de NTP configurado.
 
Etapa 3. Da lista de drop-down da zona de hora (fuso horário), escolha a zona de período
apropriado. A zona de tempo padrão é horas do pacífico (E.U. & Canadá) (GMT-08:00).
 

 
Etapa 4. (opcional) para setup a programação do horário de verão (DST), verifica a caixa de
verificação permitida no campo do tempo do horário de verão.
 
Nota: Se esta não é uma configuração desejada, salte para pisar 7.
 



 
Etapa 5. No campo da data de início, incorpore o mês e o dia que o DST começa no formato
mm.dd.
 
Etapa 6. No campo da data final, incorpore o mês e o dia extremidades esse DST ao
formato mm.dd.
 
Etapa 7. Incorpore um IP address ou uma URL para o servidor de NTP.  O padrão URL é
time.nist.gov.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar seus ajustes.
  

Instalação manual do tempo
 

Etapa 1. Entre a utilidade de configuração de roteador e escolha a instalação > o tempo. A
página do tempo abre:
 

 
Etapa 2. Clique o grupo o botão de rádio do horário local manualmente para incorporar
manualmente o tempo.
 
Etapa 3. Incorpore a data manualmente ao formato de yyyy.mm.dd.
 



Etapa 4. Incorpore o tempo manualmente ao HH: milímetro: os ss formatam.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar seus ajustes.
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