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Ovládání základních funkcí VoIP telefonu WELL 3130IF 
 

 
 

1. Volání 
Zvedněte telefonní sluchátko (nebo stiskněte tlačítko H.F.), zadejte telefonní číslo a volbu potvrďte #. Hovor ukončíte položením 
sluchátka, a to i v případě volání přes H.F. (hlasitý odposlech, Hands Free). 
 
 

2. Telefonní adresář (Phone Book) 
Přidávání jména: Stiskněte tlačítko PH BOOK, pomocí tlačítek UP/DOWN (nahoru/dolů) vyberte volbu Přidat, potvrďte tlačítkem 
Local IP/OK. Pomocí číselníku zadejte jméno (smazání znaku provedete stisknutím Hold), potvrďte tlačítkem Local IP/OK, pomocí 
číselníku zadejte tel. číslo, potvrďte Local IP/OK. Zpátky se vrátíte stisknutím tlačítka REG/ESC (standardní volba pro návrat o úroveň 
výše). 
 

Volání z telefonního adresáře: Stiskněte tlačítko PH BOOK, pomocí tlačítek UP/DOWN vyberte volbu Aktuální, potvrďte tlačítkem 
Local IP/OK. Pomocí tlačítek UP/DOWN vyberte jméno z adresáře a tlačítkem # vytočte číslo. 
 
 

3. Rychlá volba (Speed Dial) 
Stiskněte tlačítko Speed Dial, zadejte číslo, pod kterým je uloženo v adresáři jméno, které chcete volat a potvrďte #. 
 
 

4. Volba naposledy volaného čísla (Redial) 
Zvedněte telefonní sluchátko (nebo stiskněte tlačítko H.F.) a stiskněte tlačítko Redial. Automaticky bude vytočeno poslední volané číslo. 
 
 

5. Výpis volání (Call List) 
Stiskněte tlačítko Call List a pomocí tlačítek UP/DOWN vyberte jednu z následujících možností: 
Volané pro seznam volaných čísel,  
Přijaté pro seznam čísel přijatých hovorů,  
Zmeškané pro seznam zmeškaných volání.  
Volbu potvrďte tlač. Local IP/OK. V seznamu se pohybujte tlačítky UP/DOWN. Zpátky se vrátíte stisknutím tlačítka REG/ESC. 
Pro vymazání čísla stiskněte tlačítko Hold. Potvrďte Local IP/OK. 
 
 

6. Hlasitost sluchátka a hlasitého odposlechu (Hands Free), hlasitost vyzvánění telefonu 
Změna hlasitosti sluchátka a hlasitého odposlechu: Zvedněte telefonní sluchátko a pomocí tlačítek Vol+/Vol- korigujte hlasitost hovoru 
ve sluchátku. Hlasitost hovoru přes hlasitý odposlech nastavíte po stisku tlačítka H.F. opět pomocí tlačítek Vol+/Vol-. Toto lze 
provádět i v průběhu hovoru. 
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Změna hlasitosti vyzvánění telefonu: Hlasitost vyzvánění telefonu upravujete pomocí tlačítek Vol+/Vol- nebo UP/DOWN ve chvíli, kdy 
telefon zvoní. 
 
 
7. Přepojení hovorů, zaparkování hovoru, konferenční hovory 
Přepojení hovoru bez konzultace: Během hovoru stiskněte tlačítko Speed Dial, vytočte telefonní číslo a volbu potvrďte stisknutím #. 
Následně položte sluchátko. 
 

Přepojení hovoru s konzultací: Během hovoru stiskněte tlačítko Hold, vytočte telefonní číslo druhého účastníka, kterému chcete hovor 
přepojit, a volbu potvrďte stisknutím #. S druhým účastníkem lze pohovořit a pak mu přepojíte hovor stiskem tlačítka Speed Dial a 
položte sluchátko. 
 

Zaparkování hovoru: Během hovoru stiskněte tlačítko Hold, vytočte telefonní číslo druhého účastníka a volbu potvrďte stisknutím #. Mezi 
dvěma účastníky hovoru lze následně přepínat pomocí tlačítka Hold. 
 

Konferenční hovor pro 3 účastníky: Během hovoru stiskněte tlačítko Hold, vytočte telefonní číslo druhého účastníka a volbu potvrďte 
stisknutím #. Mezi dvěma účastníky hovoru lze následně přepínat pomocí tlačítka Hold. Konferenci všech účastníku zahájíte stiskem 
tlačítka *.  Funkčnost těchto služeb je závislá na Vašem VoIP poskytovateli !  
 
 

8. Nahrávání hovorů, nahrávání uvítacího vzkazu záznamníku, přehrávání záznamů 
Nahrávání telefonního hovoru: Během hovoru stiskněte tlačítko Rec/Finish, hovor začne být nahráván. Pro ukončení nahrávání stiskněte 
opět tlačítko Rec/Finish nebo zavěste sluchátko. Telefon umožňuje nahrát 3 hovory s max. délkou 80 sekund pro každý z nich. 
 

Přehrávání zaznamenaných hovorů: Stiskněte tlačítko Rec/Finish, vyberte možnost Přijaté. Dále volbu Nový a pomocí tlačítek 
UP/DOWN vyberte požadovaný záznam, např. Nahrávka 1. Potvrďte tlačítkem Local IP/OK, zvolte možnost Přehrát a znovu 
potvrďte pomocí Local IP/OK. Pro návrat stiskněte opakovaně tlačítko REG/ESC. 
 

9. Záznamník - aktivace, nahrávání uvítacího vzkazu, přehrávání a mazání záznamů 
Aktivace záznamníku: Standardně je záznamník vypnutý. Pokud ho následujícím postupem zapnete, příchozí hovory budou po 5 
zazvoněních směrovány na záznamník. Ten umožňuje uložit 3 vzkazy s max. délkou 80 sekund pro každý z nich (paměť je společná pro 
záznamník i nahrávání hovorů),  
Stiskněte tlačítko Rec/Finish a pomocí tlačítek UP/DOWN vyberte možnost Uživatelský. Volbu Přepnout  potvrďte tlačítkem Local 
IP/OK. Pro editaci stiskněte tlačítko Phone NO, stiskněte 1 na číselníku a potvrďte pomocí Local IP/OK. Pro návrat stiskněte 
opakovaně tlačítek REG/ESC. 
 

Nahrávání uvítací zprávy na záznamník: Stiskněte tlačítko Rec/Finish a pomocí tlačítek UP/DOWN vyberte možnost Uživatelský.    
Dále volbu Nahrání a potvrďte tlačítkem Local IP/OK. Stiskněte tlačítko Local IP/OK a namluvte vzkaz, nahrávání ukončíte tlačítkem 
Rec/Finish. Pro návrat stiskněte opakovaně tlačítko REG/ESC. 
 

Přehrávání zaznamenaných vzkazů na záznamníku: Stiskněte tlačítko Rec/Finish, vyberte možnost Přijaté. Dále volbu Nový a pomocí 
tlačítek UP/DOWN vyberte požadovaný záznam, např. Nahrávka 1. Potvrďte tlačítkem Local IP/OK, zvolte možnost Přehrát  a 
znovu potvrďte pomocí Local IP/OK. Pro návrat stiskněte opakovaně tlačítko REG/ESC. 
 

Mazání vzkazů na záznamníku: Stiskněte tlačítko Rec/Finish, vyberte možnost Přijaté a volbu potvrďte pomocí Local IP/OK. Dále 
vyberte Starý, stskněte Local IP/OK a pomocí tlačítek UP/DOWN vyberte požadovaný záznam, např. Nahrávka 1. Potvrďte tlačítkem 
Local IP/OK, zvolte možnost Smazat a znovu potvrďte pomocí Local IP/OK. Pro vymazání záznamu stiskněte tlačítko Local IP/OK. 
Pro návrat stiskněte opakovaně tlačítko REG/ESC. 
 
 

10. Funkce jednotlivých tlačítek v klidovém stavu telefonu 
Local IP/OK zobrazí mód, ve kterém se telefon nachází (Static = pevně nastavená IP adresa, DHCP = dynamicky nastavená IP adresa) 
a aktuální IP adresu. Obecně potvrzení volby. 
Phone No zobrazí Vaše telefonní číslo (nezobrazuje se při hovoru). 
ESC/REG zobrazí stav registrace telefonu. V Menu slouží také pro návrat o úroveň výš. 
Hold smaže špatně zadané číslo nebo znak. Obecně mazání. 
 
 

11. Vstup do konfiguračního menu telefonu 
Toto menu umožňuje nastavení telefonu přes klávesy telefonu (pohodlnější je konfigurace z počítače) a případný reset telefonu do 
továrního nastavení. Popis vstupu do menu a detailní popis možností konfigurace naleznete v manuálu na přiloženém CD. 
 
 
 
Kompletní manuál obsahující popis všech funkcí přístroje a postup při instalaci naleznete na přiloženém CD. V případě problémů 
s přístrojem navštivte www.joyce.cz sekci Technická podpora - FAQ  nebo napište dotaz e-mailem na support@joyce.cz případně 
zavolejte na telefonní číslo technické podpory +420 545 421 791. 
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