
Nastavení více účtů pro WELL ATA-171P
Základní připojení a nastavení proveďte podle přiloženého návodu k obsluze pro Vaše zařízení.
Dále postupujte podle těchto kroků:

K Vaší bráně se připojte pomocí internetového prohlížeče, adresa: http://192.168.123.1:9999 , 
Standardně uživatelské jméno: root ; heslo: nechte prázdné

• Nastavení  jednotlivých účtů od poskytovatelů
Klikněte na záložku SIP Setting -> Service Domain, kde se nastavují jednotlivé účty Vašich 
poskytovatelů. Podrobnosti naleznete v přiloženém návodu. Zde máte možnost nastavení až tří 
různých poskytovatelů. Jednotlivé účty pak budou číslovány podle pořadí, takže 1, 2, 3, kde první účet 
je také účtem přednastaveným(určeným pro odchozí hovory). 
Pokud chcete uskutečnit odchozí volání přes jiný účet, než přes přednastavený, musíte změnit výchozí 
účet  pomocí tlačítek telefonu: 1*, 2* nebo 3* - kde 1,2, nebo 3 je číslo účtu. Toto platí pro odchozí 
volání. V příchozím směru brána standardně přijímá hovory na všech konfigurovaných účtech a na 
záložní lince PSTN zároveň.   
Upozornění: Odchozí hovory jsou vždy realizovány přes posledně zvolený účet !!!

http://192.168.123.1:9999/


• Nastavení pravidel pro přímé volání (volitelné)
Pokud vyberete účet pro odchozí volání pomocí klávesnice: 1*, 2* nebo 3* je pak nezbytné zavěsit 
sluchátko a volit číslo až v dalším kroku. Pokud se tomuto chcete vyhnou můžete provést následující 
nastavení. Pak lze volit číslo okamžitě po volbě účtu pro odchozí volání, např: 2*800123456. 



• Nastavení českých volacích tónů
Pokud chcete, aby v telefonu byli české volací tóny je nutné toto nakonfigurovat.
Záložka: Others -> Tones settings



• Nastavení telefonního adresáře
Pokud máte spoustu přátel, ale mají různé hlasové operátory, můžete si je uložit do telefonního 
adresáře a volbu pak provádět pomoci rychlé volby: [číslo pozice] #
 Uložení kontaktu do adresáře:

Záložka PhoneBook-> PhoneBook. Vyberte si číslo pozice, pod kterou chcete mít kontakt 
uložen, zde je možné zadat číslo pozice 0 – 139. Položka Phone je pouze pořadí v adresáři, číslo 
zkrácené / rychlé volby se zadává do položky Name! Proto doporučujeme zadávat to stejné číslo 
jak do položky Phone, tak do položky Name.
Do položky Name rozhodně nezadávejte jméno Vašeho kontaktu, ale pouze číslo zkrácené volby!
Do položky URL zadejte telefonní_číslo, nebo telefonní_číslo@účet.
Pokud zadáte pouze telefonní číslo, budou odchozí volání směrovány přes aktivní účet. Pokud 
použijete druhý způsob, bude odchozí hovor vždy uskutečněn přes účet uvedený za zavináčem.

V příkladu je pod číslem 0 uloženo číslo  800123456, které bude voláno přes Váš učet sip.volny.cz. 
Na pozici 1 je nastaveno to stejné číslo, ale tentokrát se bude volat přes Váš účet hlas7.802.cz 


