
Cleanmail Quick Guide
Altibox E-mail



Dette er e-mailen du 
modtager når du har 
en e-mail i karantæne
En e-mail sættes i karantæne i 31 dage, 
hvorefter den automatisk vil blive slettet.

I nogle tilfælde vil en e-mail være markeret 
som spam, selvom den ikke er det. I disse 
tilfælde kan du blot klikke på ”Hvidlist”. 

Klik her for at se hvilke    
e-mails der er i karantæne

Frigiv den 
enkelte e-mail til 

indbakken

Godkend 
afsender og fjern 

spamblokering

Bloker fremtidige   
e-mails fra afsender

Knapperne i            
e-mailen virker kun   

i 5 dage



Oversigt over CleanmailSe oversigt over       
e-mails i karantæne

Marker flere e-mails 
af gangen Spam score

Klik her for at 
videresende e-mailen 

til din indbakke

Godkend eller bloker 
afsender (hvidlist eller 

sortlist)



Hvis du ønsker at videresende e-mailen til din indbakke kan du klikke på denne knap

Du vil derefter få en melding op, hvor du skal bekræfte handlingen

Når du har bekræftet handlingen, vil du få en besked om at e-mailen er frigivet 

Du kan også godkende eller blokere afsenders e-mail-adresse, 

så e-mail-adressen altid havner i din indbakke eller altid vil blive blokeret.

Klik på de tre prikker oppe til højre, og vælg derefter ”Erklær afsender…”



Afslut ved at trykke Gem.

OBS! Når du godkender en e-mail-adresse eller domæne, vil fremtidige e-mails fra 
denne adresse, altid havne i din normale indbakke. Tilsvarende vil ske hvis du 
vælger at blokere afsenderen, da du dermed slet ikke vil modtage e-mails fra 
afsenderen i det hele taget, og e-mailen vil blive blokeret af filteret. 

Vælg om du vil godkende 
den enkelt e-mail-adresse 
eller hele domænet der 

sendes fra

Vælg om du vil 
sortliste eller hvidliste 

afsenderen



Ændre indstillinger for hvilke afsendere der er godkendt eller blokeret

Når du klikker på ”Regler for filtrering” i menuen til venstre, kan du selv administrere hvilke e-mail-adresser 
eller domæner, som skal være godkendt eller blokeret. Du vil få nedenstående billede frem:

Klik her for at se listen 
over godkendte og 

blokerede afsendere

Her kan du tilføje nye 
afsendere til din liste 
over godkendte eller 
blokerede afsendere

Her kan du se alle de e-mail-
adresser og domæner du har 
godkendt eller blokeret. De vil 

være markeret med ”Sortlist” eller 
”Hvidlist” i boksen til højre

Klik her for at ændre 
eksisterende e-mail-

adresse eller domæneKlik på ”Tilføj” for at godkende
eller blokere en afsender manuelt



1. Indtast e-mail-
adresse eller domæne

3. Klik på ”Gem”
2. Vælg ”Sortlist” eller 

”Hvidlist”


