
  

 

Хэрэглэгчийн гарын 

авлага 
 

 

Android утас дээр имэйл хаягаа тохируулах нь 

 



  

 

Энэхүү видео заавраар Android үйлдлийн системтэй утсан дээр 

вэб байршуулах үйлчилгээний имэйл хаягыг хэрхэн тохируулах 

тухай харуулах болно. 

apps цэс рүү орно. 

Email app руу орно. 

Шинэ тохируулах хаягийн мэдээллээ бөглөнө 

Email хэсэгт тохируулах гэж буй имэйл хаягаа бүтнээр нь бичнэ. 

Password хэсэгт имэйлийн нууц үгийг бичнэ. 

Manual setup товчийг дарна. 

1. Email app-аа нээх 

 

 

 

2. Нэвтэрж орох 

 

 



   

 Нууц үг найдвартай 

давтагдашгүй байх 

 

 

 

 

 

 

 

IMAP account ийг сонгоно. 

Incoming server хэсэгт 

username хэсэг имэйл хаягаа бүтнээр нь . 

password: имэйлийн нууц үгийг бичнэ. 

IMAP server хэсэг дээр мэйл хүлээн авах сервер тохируулна. Энэ 

тохиолдолд us2.imap.mailhostbox.com гэж бичнэ. Харин таны 

хувьд имэйл хүлээн авах сервер хэсэгт таны бизнес имэйл 

үйлчилгээ шинээр үүсэх үед автоматаар заагдсан серверийн нэр 

байна. 

Security type: SSL ийг сонгоно 

Port : дугаар 993 байна. 

3. IMAP ACCOUNT–г сонгох 

 

 

 

 

 

 

 



  
4. Email address: мэйл хаягаа бичих 

    User name: мэйл хаягаа бичих 

    Password: нууц үгээ оруулах 

 

Outgoing server хэсэгт 

SMTP server дээр мэйл илгээх сервер тохируулна. Энэ 

тохиолдолд us2.smtp.mailhostbox.com гэж бичнэ. Харин таны 

хувьд имэйл илгээх сервер хэсэгт таны бизнес имэйл 

үйлчилгээ шинээр үүсэх үед автоматаар заагдсан серверийн 

нэр байна. 

Security type: TLS ийг сонгоно. 

Port : дугаар 587 байна. 

Sing in товч дарна. 

Доорхи тохиргоон дээр Period to sync Email сүүлийн 2 долоо 

хоногийн имэйлийг харуулах ба Sync Scheduleхэсгийг 15 

минут бүрт шалгана гэдгийг сонгосон байна мэдээж тус 

хугацааг та өөрийнхөө хүссэнээр сонгох боломжтой.Имэйл 

хүлээн авах бүрт сонордуулга өгөх буюу Notify me when email 

arrives гэдгийг check хийж болно. 

Sign in товч дарна. 



 

  

 

 



 

 

 

  

Энэ хэсэгт тохируулсан имэйлийн мэдээллээ шалгана, 

Имэйл хаяг хэсэгт таны тохируулсан имэйл хаяг байна. 

Харин your name хэсэгт та ямар нэр өгхөө өөрөө сонгоно. 

Энэ хэсэг дэх нэр нь таны илгээж байгаа имэйл дээр 

харагдах болно. Done товчийг дарж тохиргоогоо дуусгана. 

Email руу орж тохируулсан имэйлээ шалгана. 


