
E-mail(ek) beállítása az Outlook Express levelező programban.

1. Indítsa  el  a  programot.  Ha  automatikusan  elindul  az 
Internetcsatlakozás  varázsló,  akkor  kövesse  lépésről  lépésre  az 
utasításokat.

2. Ha nem indul el az Internetcsatlakozás varázsló, akkor a következők a 
teendők:

EszközökFiókokHozzáadásLevelezés

Megjelenített név: Írja ide teljes nevét  kattintson a Tovább gombra



E-mail  cím: Írja ide teljes  e-mail  címét (ha elfelejtette e-mail  címét,  és/vagy 
jelszavát,  akkor  megkeresheti  az  internet  bekötésekor  aláírt  szerződésén)   
kattintson a Tovább gombra.



Beérkező levelek kiszolgálója: mail.gotthardtv.hu
Kimenő levelek (SMTP) kiszolgálója: smtp.gotthardtv.hu
Kattintson a Tovább gombra



Fióknév: a fióknév mindig a teljes e-mail cím: sajat_email @sztgnet.hu
Jelszó: Írja ide az e-mail címhez tartozó jelszavát (ha elfelejtette e-mail címét, 
és/vagy  jelszavát,  akkor  megkeresheti  az  internet  bekötésekor  aláírt 
szerződésén)
A „Bejelentkezés  biztonságos  jelszó-hitelesítés  (SPA)  használatával”  rubrikát 
hagyja üresen.
Kattintson a Tovább gombra. 



Kattintson a Befejezés gombra.



A levelek elküldéséhez szükség van a kimenő levek hitelesítéséhez.
Az alábbiak szerint kell beállítani!
Kattintson a már létező levelezési fiókra.



Kattintson a Tulajdonságok gombra. Majd a Kiszolgálók fülre.
„A kiszolgáló hitelesítést igényel” rubrikát pipálja be. Kattintson az OK gombra, 
majd a Befejezés gombra.

Már használhatja is levelező programját.



Ha Ön saját domain nevet használ levelezéshez, vagy más szolgáltató levelező 
rendszerét szeretné használni a Gotthárd Tv internetes hálózatán (pl.:freemail, 
citromail, stb..), akkor a következőket kell beállítani:
(Figyelem! Ahhoz, hogy a Gotthárd TV levelező rendszerét tudja használni, kell 
rendelkezni Gotthárd Tv internet előfizetéssel, valamint egy aktív sztgnet.hu e-
mail címmel!)
Indítsa el az Outlook Express programot. Kattintson az Eszközök menüpontra, 
majd a fiókok menüpontra.

 



Kattintson a Tulajdonságok gombra.
A POP3 kiszolgálót  a  megfelelő  kiszolgálóra  kell  kijavítani.  Ha  Ön például 
freemail-es  e-mail  fiókját  szeretné  használni,  akkor  mail.freemail.hu  –ra  kell 
átjavítania a POP3 kiszolgálót.



Kattintson  „A  kiszolgáló  hitelesítést  igényel”  rubrika   mellett  található 
Beállítások gombra.
Válassza ki a Bejelentkezés menüpontot, írja be aktív sztgnet.hu e-mail címét, s 
a hozzá tartozó jelszót.  Kattintson az OK gombra, majd még egyszer az OK 
gombra, aztán a Bezárás gombra.


