Instruktion hur man sätter upp mail i iphone/ipad/mac
Instruktionen nedan gäller för iphone, ipad och Apples egen mailklient på Mac datorer. Om
du har en annan mailklient på din Mac får du följa de instruktioner som gäller för den
mailklienten.
Ett epostkonto skapas till dig enligt Equmeniakyrkans rutiner. I denna instruktion används epostkontot fornamn.efternamn@equmeniakyrkan.nu och du ska då ersätta det med det
epostkonto du fått och använda det användarnamn och lösenord du fått.
Från Equmeniakyrkan får du följande information:
E-post
Användarnamn
Lösenord
Denna information ska du lägga in tillsammans med de servrar som ska användas.
Information om servrar finns nedan i instruktionen.

Börja med att logga in på din iphone/ipad/mac
Klicka på Inställningar
Scrolla ner och klicka på Lösenord och konton
På Mac klickar du på Internet konton, det ser nästan likadant ut på Mac men eftersom det är
en dator så skiljer layouten på sidorna något.

Klicka på Lägg till konto

Klicka på Annat

Klicka på Lägg till e-postkonto

Fyll i informationen:
Namn
E-post
Lösenord
Beskrivning

Ditt eget namn som du vill att det ska visas
Den e-postadress som du fått
Det lösenord du har fått
En beskrivning för dig själv av vilken mail detta är.

Kontrollera att du stavat rätt och angett korrekt lösenord.

När du fyllt i informationen klicka på Nästa uppe till höger
Se till att IMAP är valt
Fyll i Server för inkommande post
Värdnamn: imap.frobbit.se
Fyll i Användarnamn
Fyll i Lösenord
Fyll i Server för utgående post
Värdnamn: mail.frobbit.se
Fyll i Användarnamn
Fyll i Lösenord

När du fyllt i informationen
Klicka på Nästa uppe till höger
Klicka på Spara
Nu är ditt epostkonto uppsatt och du kan börja använda det från din iphone/ipad/mac. Tänk på
att om du har ditt epostkonto på flera enheter (iphone/ipad/dator) så kommer mail att
synkroniseras mellan de olika enheterna vilket om du har mycket mail kan ta lite tid och det är
i sin tur beroende på om du använder 3G/4G eller hastigheten på det wifi du är ansluten till.

