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For kunder som bruker annen e-postleverandør enn 
Eidsiva bredbånd, se side 4 i veiledningen. 
 
Trykk på 'Fil', 'Informasjon', 'Kontoinnstillinger' og velg 
alternativet som dukker opp, som vist på bildet i steg 2. 
 

 
 
 
Velg 'Legg til konto'. 
 

 

Velg 'Manuelt oppsett eller flere servertyper' og trykk 'Neste'. 
Velg 'POP eller IMAP' i neste vindu, og trykk ‘Neste’. 
 

 
 

 
  

 

 

 

 



Eidsiva bredbånd AS © Alle rettigheter forbeholdt. Vi tar forbehold om feil i våre brukerveiledninger.  
 

I dette steget fyller du inn ditt navn og e-postadressen du 
ønsker å bruke. I feltene 'Server for innkommende e-post' 
og 'Server for utgående e-post (SMTP)' fyller du inn 
følgende. 
 
Server for innkommende e-post: imap.bbnett.no 
Server for utgående e-post (SMTP): authsmtp.bbnett.no 
 
Under påloggingsinformasjon bruker du brukernavn og 
passord utstedt av din e-postleverandør. Velg 'Husk 
passord'. Når alle felter er utfylt, trykk 'Flere innstillinger' og 
følg neste steg 

 
 
(NB: Dersom du benytter en e-postadresse fra en annen 
leverandør enn Eidsiva bredbånd, ber vi deg kontakte 
leverandør av din nåværende e-postadresse vedrørende 
'Server for innkommende e-post'*.) 
 
*Eksempel på server for innkommende e-post hos andre  
e-postleverandører: 
Telenor: imap.online.no 
NextGenTel: mail.broadpark.no 
Tele2: post.c2i.net 
 

Velg fanen 'Server for utgående e-post'. 
For kunder med Eidsiva bredbånd som e-postleverandør: 
Kryss av for 'Serveren for utgående e-post (SMTP) krever 
godkjenning' og 'Bruk samme innstillinger som serveren 
for innkommende e-post'. 
 

 
 
For kunder med annen e-postleverandør enn Eidsiva 
bredbånd: 
Kryss av for 'Serveren for utgående e-post (SMTP) krever 
godkjenning' og 'Logg på med'.  
Kontakt Eidsiva bredbånd på telefon 612 00 612 for å få tildelt 
en e-postadresse fra oss.  
(MERK: Dette er kun for å få tilgang til vår server for 
utgående e-post, dette er ikke e-postadressen som vil bli 
brukt) 
 
 

 

 



Eidsiva bredbånd AS © Alle rettigheter forbeholdt. Vi tar forbehold om feil i våre brukerveiledninger.  
 

Velg fanen 'Avansert'. 
Fyll inn 143 i feltet for 'Innkommende e-post (IMAP)’. 
Fyll inn 587 i feltet for 'Utgående e-post (SMTP)'. 
 

 
 
For kunder med annen e-postleverandør enn Eidsiva 
bredbånd: 
Kontakt din e-postleverandør for informasjon om hvilke 
opplysninger som kreves for innkommende e-post. 
 
Trykk ‘OK’. 
 
 
 
 

Trykk 'Neste'.  
 
Din konto er nå klar til bruk.  
 
 
Lykke til! 
 

 
Har du spørsmål?  
Ta kontakt med oss på telefon 612 00 612. 

 

 

 

 



Eidsiva bredbånd AS © Alle rettigheter forbeholdt. Vi tar forbehold om feil i våre brukerveiledninger.  
 
 


