
Manuel opsætning af Windows Live Mail 
 
1. Start Windows Live Mail. (Bemærk - du vil blive bedt om et "Win Live ID" når du henter 
programmet, dette skal du blot klikke væk) 
2. Klik på menuen Funktioner* og vælg Konti. 
*) Hvis menuen ikke vises, skal du holde ALT-tasten på tastaturet nede for at få den frem. 
 

 
 
3. Du vil under punktet Post få en oversigt over dine eksisterende mailkonti. Har du 
allerede mailkonti stående på listen, skal du fjerne dem. Kun hvis du ved, at du bruger en eller 
flere af dem, skal du lade dem stå. OBS: Hvis du får en advarsel om, at mails vil blive 
slettet, så bruger du denne mailkonto. Slet ikke mailadressen, hvis du får advarslen. 
 

 
 
4. Klik på Tilføj i menuen til højre. 
 

 

mail.hongnet.dk (standard) 

	  



 
5. Vælg kontotypen E-mail-konto. 

6. Klik på Næste. 
 

 
 
7. Indtast din mailadresse i E-mail-adresse. 

8. Indtast koden til din mail i Adgangskode. 

9. Sikre dig at der er flueben i Husk adgangskode. 

10. Indtast dit navn i Vist navn. 

11. Sikre dig at der er flueben i Konfigurer serverindstillinger til e-mail manuelt. 

12. Klik på Næste. 
 

 
 
 

mail.hongnet.dk 

mail.hongnet.dk 25 



 
13. Indtast mail.hongnet.dk i Indgående server. Standard er port 110 

14. Indtast e-mail adressen i Logon-id. 

15. Indtast smtp.hongnet.dk i Udgående server. 

16. Indtast 25, 26 eller 587 i Port til Udgående server. 

17. Markér i Den udgående server kræver godkendelse. 

18. Klik på Næste. 

19. Klik på Udfør for at afslutte guiden. 

Aktiver Godkendelse af udgående server. 

Du skal foretage en enkelt indstilling mere, før du er klar til at benytte din mailkonto. 
 

 
 
1. Gå endnu en gang ind under Funktioner > Konti. 
 

 
 
2. Markér den konto du netop har oprettet og klik på Egenskaber 
 



 
 
 
3. Vælg fanebladet Avanceret. Udgående post (SMTP) skal være 25. Indgående post 
(POP3) skal være 110. 

4. Klik på OK. 

5. Klik på LUK for at afslutte guiden 
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