Thunderbird för mac
Lägga till en e-postadress
Thunderbird är en gratis e-postklient som finns att ladda ner från mozillas.org.
1. Första gången Thunderbird startas får man möjlighet att skapa en e-postadress hos någon av
Thunderbirds leverantörer. Då vi ska konfigurera en e-postadress från Tele2 väljer vi ”Hoppa
över det här och använd en existerande e-postadress”.
Får man inte upp denna ruta kan man istället gå in på ”Arkiv” – ”Nytt” – ”Skapa nytt epostkonto…” för att få fram den.

2. I rutan som då kommer upp skriver man in uppgifterna på mailkontot. Som ”Ditt namn” ska
det namn man vill ska synas som avsändare på de e-postmeddelanden man skickar stå. Epostadress och lösenord är uppgifterna på det e-postkonto man vill lägga till i programmet.
Bocka i ”Spara lösenord” för att slippa skriva in lösenordet varje gång.
Klicka sedan på ”Fortsätt”.

3. Programmet försöker då hitta lämpliga inställningar för ditt e-postkonto automatiskt.

4. Efter en kort stund svarar Thunderbird med ett förslag på inställningar. Ändra dessa enligt
bilden nedan. Namn, e-postadress och lösenord bör vara ifyllt korrekt sedan tidigare.
Fyll i inställningarna för Inkommande och Utgående precis enligt bilden. Som användarnamn
ska hela e-postadressen användas. Klicka därefter på ”Testa igen” för att kolla att
inställningarna fungerar. Klicka slutligen på ”Skapa konto”.

Nu är din e-postadress klar att använda från Thunderbird.

Kontrollera inställningar
1. Gå in under ”Verktyg” och ”Kontoinställningar…”.

2. Kontrollera att det namn som ska stå som avsändare står som ”Ditt namn” och att epostadressen är korrekt ifylld.

3. Klicka på ”Serverinställningar” i menyn till vänster. Kontrollera att servernamn är
mail.tele2.se och att porten är 110. Användarnamn ska vara hela mailadressen.
Under säkerhetsinställningar ska Anslutningssäkerhet vara ”STARTTLS” och
Autentiseringsmetod ”Lösenord”.

4. Klicka sedan på ”Server för utgående e-post” längst ner i vänstra menyn. Kontrollera följande
Server: mail.tele2.se
Port:587
Anslutningssäkerhet: STARTTLS
Autentiseringsmetod: Lösenord
Användarnamn: Din fullständiga e-postadress

Om något är fel klickar du på ”Redigera” för att ändra. Annars klickar du på ”OK” och därefter
ska e-postadressen gå att använda med Thunderbird.

5. Om man klickar på redigera får man upp denna ruta. Där kan eventuella felaktiga värden
ändras enligt nedan. Klicka sedan på OK

6. Om alla inställningar är korrekta bör det fungera nu. Om det fortfarande inte fungerar kan
det vara bra att dubbelkolla att inloggningsuppgifterna till e-posten är rätt.
Testa gärna även att logga in på webmailen på mail.tele2.se för att se om mailadressen
fungerar där. Fungerar webmailen som den ska ligger felet i Thunderbird eller i datorn.
För att testa att allt fungerar så kan man skicka ett e-postmeddelande till echo@tele2.se. Om
allt fungerar som det ska kommer då ett svar inom någon minut. Man kan behöva klicka på
”Hämta” för att mailet ska komma fram snabbare.

