
Configurações de horário no SPA100 Series 
Objetivos
 

O Network Time Protocol (NTP) sincroniza os relógios dos dispositivos de rede pela
Internet. Este artigo explica como definir as configurações de tempo no dispositivo VoIP
SPA122. Um usuário pode definir seu próprio fuso horário, hora local e data local ou
configurá-lo usando o servidor Network Time Protocol (NTP).
  

Dispositivos aplicáveis
 

SPA100 Series
  

Versão de software
 

•v1.1.0
  

Configurações de hora
 
Definir horário manualmente
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Network Setup > Basic
Setup > Time Settings. A página Configurações de hora é aberta:
 

 
Etapa 2. Clique no botão de opção Manual do usuário para inserir manualmente a data e a
hora atuais.
 



Etapa 3. Insira o ano atual no campo Data e escolha os valores desejados na lista suspensa
Mês e Dia.
 
Etapa 4. Insira os valores apropriados de Hora(s), Minuto(s) e Segundo(s) nas listas
suspensas Hora.
 
Etapa 5. Clique em Submit. As alterações são configuradas e o dispositivo é atualizado.
  

Definir horário automaticamente
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Network Setup > Basic
Setup > Time Settings. A página Configurações de hora é aberta:
 

 
Etapa 2. Clique no botão de opção Fuso horário e escolha o fuso horário apropriado na lista
suspensa Fuso horário.
 
Etapa 3. Se você quiser ativar o horário de verão, marque a caixa de seleção Ajustar relógio
para alterações de gravação de luz do dia. Se você quiser desativar o horário de verão,
desmarque essa opção.
 



 
Etapa 4. Escolha as configurações para o endereço IP do servidor de hora do dispositivo no
campo Endereço do servidor de hora. As opções possíveis são:
 

Auto — O servidor Network Time Protocol (NTP) é automaticamente atribuído ao
dispositivo. Essa é a configuração padrão.
 
Manual — Escolha Manual no Endereço do Servidor de Horário e insira o endereço IP do
servidor NTP se o administrador quiser especificar o servidor NTP manualmente.
 

Etapa 5. Insira um valor de intervalo (em segundos) no campo Temporizador de
ressincronização. Esse temporizador controla a frequência com que o dispositivo
ressincroniza com o servidor NTP. A configuração padrão é 3600 segundos.
 
Etapa 6. (Opcional) Marque a opção Auto Recovery After Reboot (Recuperação automática
após reinicialização) para permitir que o dispositivo se reconecte automaticamente ao
servidor de hora após a reinicialização do sistema.
 
Passo 7. Clique em Submit. As alterações são configuradas e o dispositivo é atualizado.
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