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Nastavení e-mailového klienta v mobilním zařízení iPhone  

POP3 

 Protokol POP3 je převážně pro uživatele, kteří pro svou práci využívají pouze jeden počítač. 

Všechny přijaté zprávy jsou stahovány do Vašeho lokálního počítače. Protokol POP3 nesynchronizuje 

přijatou a odeslanou poštu s jinými e-mailovými klienty.  

 V případě, že nastavíte stejným způsobem e-mailového klienta na jiném počítači a na prvním 

označíte přijaté zprávy jako přečtené, na druhém počítači budou stále označené jako nepřečtené, 

stejně tak je to i s odeslanou poštou, pokud odešlete zprávu z jednoho počítače, na druhém nebude 

k dispozici. 

Nastavení: 

1) Spusťte (otevřete) aplikaci Nastavení 

 

2) V nabídce možností klikněte na Mail, Kontakty, Kalendáře 
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3)  Klikněte prstem na možnost Přidat účet 

 

4)  V nabídce možností klikněte na Ostatní 

 

5) V nabídce možností klikněte na Přidat účet 
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6)  Do prázdných kolonek vypište následující údaje: 

 Jméno:  Vaše jméno, zobrazuje se příjemci Vašich zpráv 

 Adresa: Vaše e-mailová adresa 

 Heslo: Vaše heslo k e-mailovému účtu 

 Popis: Název účtu 

 

7)  Pokračujte tlačítkem Následující vpravo nahoře 

8)  V horní části obrazovky klikněte na možnost POP3 a zkontrolujte následující údaje: 

 Jméno: Vaše jméno, zobrazuje se příjemci Vašich zpráv 

 Adresa: Vaše e-mailová adresa 

 Popis: Název účtu 

 

9)  Pomocí prstu přejeďte o kategorii níže  
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10)  Do kategorie Server příchozí pošty vyplňte následující údaje: 

 Hostitel: pop3.touchware.cz 

 Uživatel: Vaše e-mailová adresa 

 Heslo: Vaše heslo k e-mailovému účtu 

 

11)  Pokračujte směrem dolů na další kategorii 

12)  Do kategorie Server odchozí pošty vyplňte následující údaje: 

 Hostitel: smtp.touchware.cz 

 Uživatel: Vaše e-mailová adresa 

 Heslo: Vaše heslo k e-mailovému účtu 

 

13)  V horní části okna klikněte na tlačítko Uložit 

14) Jakmile se zkontroluje správnost zadaných údajů, vytvoří Vám iPhone nový účet, který 

můžete začít využívat 

 


