Imap konto Thunderbird
Alla bilder kommer från version 45.4
Programmet är fritt program som kan användas många datorer

A. Starta programmet
A 1. Om du redan har ett E-postkonto, exempelvis Gmail konto.
Om du inte har ett konto, se punkt A 2.

När vi startar programmet så visas inkorgen och programmet hämtar mail från e-postadressen.

Om du

redan har ett e-postkonto konfigurerat i programmet.

1. Klicka på kontonamnet i svart text. (Siffrorna hänvisar till bilden ovan)
När vi klickar det namnet för konto kommer det upp inställningar för programmet.
2. Du kan vi att lägga till ett ytterligare konto. Gå vidare punkt A 2.
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A 2. Översikt e-postprogrammet Thunderbird

Skapa ett nytt konto
Klicka på ”E-post” under konfigurera ett konto

B Konfigurera ett epostkonto
Använd alternativet:
Hoppa över det här och använd en
existerande e-postadress
1. Klicka på knappen

Sida 2

B 1. Användaruppgifter
(Alla uppgifter om ditt epostkonto har du fått
via mail från Equmeniakyrkan.)

1. Namn
(Siffrorna hänvisar till bilden)

Fyll i ditt namn för kontot (exempel:
Bengt-Ove Tallrot eller Equmenia
Xköping)
2. Epostadress
Fyll i nin e-postadress
(Exempel: bengtove.tallrot@equmeniakyrkan.nu
eller equmenia.xkoping
@equmeniakyrkan.nu)
3. Lösenord: ********
Fyll i ditt lösenord
Klicka i rutan: Spara lösenord
4. Klicka på knappen fortsätt

B 2. Manuella inställningar
5. Manuell inställning
Klicka på knappen ”Manuell
inställning”
När programmet börjar söka så
klickar du på knappen Manuell
inställning. Du får på egen hand
fylla i alla inställningar som kräv
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B 3. Inställningar för ditt e-postkonto.

Du skall se till att dina uppgifter stämmer på sidan. Kontrollera namn och e-postadress.
Se till att alla fält har korrekta inställningar enligt bilden
1. Inkommande mailserver
(Siffrorna hänvisar till bilden ovan)

(inställningar pop3 eller IMAP)
Välj IMAP
2. Server värdnamn
Skriv in server namn: imap.frobbit.se
3. Port
Välj port 993
4. Säkerhetstyp (SSL)
Välj: SSL/TLS
5. Autentisering
Välj Lösenord
Se nästa sida för mer information
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Se till att alla fält har korrekta inställningar enligt bilden.
Utgående mailserver (SMPT)
Redan inställt
6. Serverns värdnamn
Skriv in: mail.frobbit.se
7. Port:
Välj port: 587
8. Säkerhetstyp(SSL)
Välj: STARTTLS
9. Autentisering: Välj automatiskt
10 Användarnamn:
Skriv in ditt användarnamn (exemplet bengt26)
Obs! Din e-postadress är inte ditt användarnamn.
11. Klicka sedan på testa igen.
Får du ett felmeddelande, se felsökning på nästa sida.
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Felsökning
Om du får ett felmeddelande behöver du gå igenom alla inställningar.
Kontrollera:
1. E-postadressen
2. Serverinställningar. Går igenom hela punkten B 3.
3. Användarnamnet
4. Lösenord
Tips!
Det kan behövas att kontrollera lösenordet. Skriv in lösenordet i wordfil, kontrollera att lösenordet är
korrekt. Kopiera lösenordet och klistra in det i rutan för lösenord. Ibland kan det vara bäst att klicka
”avbryt” och börja om från början

Klicka på knappen
”Klar” för att avsluta
inregistreringen av
kontouppgifter.
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