
Configurar configurações de tempo no WAP551
e no WAP561 

Objetivo
 

Uma estadia rede-sincronizada é importante quando um log de mensagens é enviado. Uma
estadia unificada através de todos seus dispositivos permite que você localize quando os
problemas aconteceram e em que ordem. Os WAP551 e os WAP561 permitem que você
configure o tempo interno manualmente ou com Network Time Protocol (NTP). O protocolo
Network Time Protocol conecta a um Time Server, que transmita o tempo exato. 
 
O objetivo deste artigo é explicar como configurar as configurações de tempo em ambos os
WAP551 o WAP561.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versão de software
 

• 1.0.4.2
  

Configurar configurações de tempo
 
Protocolo de tempo de rede
 

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



 
 
Nota: O campo do tempo de sistema indica o tempo de sistema atual.
 
Etapa 2. Clique o botão de rádio do Network Time Protocol (NTP) no campo de fonte do
relógio de sistema para sincronizar automaticamente o pulso de disparo com um servidor de
NTP.
 
Etapa 3. Inscreva o endereço do IPv4, o endereço do IPv6, ou o hostname do servidor de
NTP no endereço/campo de nome do servidor de NTP IPv4/IPv6. Um server do padrão é
alistado já à revelia.
 
Etapa 4. Escolha sua zona de hora (fuso horário) da lista de drop-down da zona de hora
(fuso horário).
 
Etapa 5. (opcional) para ajustar o tempo de sistema para o horário de verão (DST), verifica
o momento do ajuste para a caixa de verificação do horário de verão.
 
Nota: Não todo o horário de verão do uso das zonas de hora (fuso horário). Se sua zona de
hora (fuso horário) não apoia o DST ou você não verifica o momento do ajuste para a caixa
de verificação do horário de verão, salte para pisar 9.
 
Etapa 6. No horário de verão comece o campo, escolha a semana, o dia, o mês, e o tempo
em que o horário de verão parte de suas listas de drop-down respectivas.
 
Passo 7. No horário de verão termine o campo, escolha a semana, o dia, o mês, e o tempo
em que o horário de verão termina de suas listas de drop-down respectivas.
 
Etapa 8. Do horário de verão a lista de drop-down deslocada, escolhe o número de minutos
mover para a frente o pulso de disparo quando o horário de verão começa e para trás
quando termina.
 
Etapa 9. Salvaguarda do clique para salvar a configuração.
 



Manualmente
 

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

 
 
Nota: O campo do tempo de sistema indica o tempo de sistema atual.
 
Etapa 2. Para ajustar manualmente o tempo de sistema, clique manualmente o botão de
rádio no campo de fonte do relógio de sistema.
 
Etapa 3. Das listas de drop-down da data do sistema, escolha o mês, o dia, e o ano.
 
Etapa 4. Das listas de drop-down do tempo de sistema, escolha as horas e os minutos em
um pulso de disparo de 24 horas formatam.
 
Etapa 5. Da lista de drop-down da zona de hora (fuso horário), escolha a zona de hora (fuso
horário) em que o Access point se opera.
 
Etapa 6. (opcional) para ajustar o tempo de sistema para o horário de verão (DST), verifica
o momento do ajuste para a caixa de verificação do horário de verão.
 
Timesaver: Não toda a hora do horário de verão do uso das zonas de hora (fuso horário).
Se sua zona de hora (fuso horário) não apoia o DST ou você não verifica o momento do
ajuste para a caixa de verificação do horário de verão, salte para pisar 10.
 
Passo 7. No horário de verão comece o campo, escolha a semana, o dia, o mês, e o tempo
em que o horário de verão parte de suas listas de drop-down respectivas.
 
Etapa 8. No horário de verão termine o campo, escolha a semana, o dia, o mês, e o tempo
em que o horário de verão termina de suas listas de drop-down respectivas.
 



Etapa 9. Do horário de verão a lista de drop-down deslocada, escolhe o número de minutos
mover para a frente o pulso de disparo quando o horário de verão começa e para trás
quando termina.
 
Etapa 10. Salvaguarda do clique para salvar a configuração.
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