
Opsætning af mail på iPhone / Ipad 
Før du begynder med opsætningen, skal du sikre dig, at din iPhone er koblet til enten et Wi-Fi eller 
er på telefonens eget datanetværk. 
  
Vejledningen herunder viser dig, hvordan du sætter din iPhone op til at modtage mails fra din 
Jellingnet.dk konto. Bruger du en anden mailudbyder, skal du bruge deres mailserver-oplysninger. 
 

     
1. Tryk på Indstillinger  2. Tryk på E‐mail, kontakter, 

kalendere 
3. Tryk på tilføj konto 

     

   

 

4. Tryk på Andre  5. Tryk på Tilføj e‐mailkonto   
 



6. Udfyld felterne med følgende: 

Navn: Dit navn 
 
E-mail: Din jellingnet-mail (f.eks. jensjensen@jellingnet.dk) 
 
Adgangskode: Den adgangskode du valgte, da du oprettede din 
Jellingnet-mail  Se 1)  
 
Beskrivelse: Kun vigtig hvis du opretter flere e-maikonti på din 
enhed.F.eks. Jellingnet Mail 

Kan du ikke huske koden, kan du via dit login på MitYousee, få 
koden en ny kode. 
 
Sådan får du en ny kode: 
Gå til www.yousee.dk/mityousee 
Skift til Mine produkter og Bredbånd og vælg Foreningsmail  
og vælg rediger ud for den mailadresse du vil ændre koden på. 
Her skal koden indtastes to gange. 

 
 

   

7. Vælg POP i toppen.  

Udfyld så informationerne under Server til indgående post: 

Værtsnavn: pop3.foreningsmail.dk 
 
Brugernavn: Din YouSee-mail (f.eks. jensjensen@jellingnet.dk) 

 
Adgangskode: Din adgangskode 
 
 
For den teknisk kyndige: 
Indgående postserver: pop3.foreningsmail.dk 
Udgående postserver: asmtp.foreningsmail.dk 
Der skal sættes flueben ved krypteret forbindelse ved både 
indgående og udgående postserver. 
Der skal sættes et flueben ved 'Min server kræver 
godkendelse (SSL). 
 
Der skal sættes et flueben ved 'Serveren til udgående post 
(SMTP) kræver godkendelse'. Dette skal markeres i nogle 
programmer. 
Indgående port: 995 - Udgående port: 465 

 

   



8. Scroll ned og udfyld informationerne under Server til 
udgående post: 

Værtsnavn:asmtp.foreningsmail.dk 
 
Brugernavn: Din Jellingnet-mail (f.eks. jensjensen@jellingnet.dk) 
 
Adgangskode: Din adgangskode 

  
 
9. Tryk på Arkiver oppe i højre hjørne.  
Din iPhone/Ipad er nu sat op til at modtage de mails, der bliver 
sendt til din Jellingnet-mail 
 

 
 


