HOGYAN ENGEDÉLYEZZÜK
A TALK FUSION VIDEÓ EMAILT
Amennyiben a videoemaildelivery@talkfusion.com-ról érkezett üzenet a spam mappába kerül, egyszerűen csak nyisd
meg az üzenetet és kattints az „Ez nem kéretlen levél” linkre a „Küldő” mellett. Más esetben kérünk, keresd ki a
szolgáltatódat az alábbi ábécérendbe állított listán.
AOL:
1. Menj a kulcsszóhoz: Email Beállítások
2.Válaszd ki a nevét, akinek küldöd a videoemaildelivery@talkfusion.com-ot
3. Kattints az Email Beállítások Testre Szabása Ehhez a Becenévhez-re
Version 9.0:
1. Nyisd meg a legutóbbi videoemaildelivery@talkfusion.com Videó Emailjét
2. Kattints a Cím hozzáadása gombra (jobb oldalt), hogy hozzáadhatod az „Ismerősök listájához”.
CleanMyMailbox:
Ha a videoemaildelivery@talkfusion.com szűrésre kerülne, akkor a SPAM mappában kattints a fehér színű „W” ikonra
a bal oldalon. Amikor felugrik az ablak kattints a „Hozzáadás a Fehérlistához”-ra.
• Kattints a Fehérlista gombra
Írd hozzá a videoemaildelivery@talkfusion.com címet a lista aljához
Kattints a Küldés gombra
• Kattints a Fehérlista Témák gombra
Írd az üres vonalra a videoemaildelivery@talkfusion.com címet
Kattints a Küldés gombra
Cloudmark SpamNet:
1.Válaszd ki a Cloudmark / Beállításokat az Outlookja Cloudmark SpamNet eszköztárában
2. Kattints a Haladóra
3. Menj a Fehérlista fülre
4. Kattints a Hozzáadásra
5. Írd be: videoemaildelivery@talkfusion.com
6. Kattints az OK-ra
7. Kattints az OK-ra
8. Kattints az Igen gombra
9. Kattints az OK-ra
Earthlink:
1. Kattints a Címlistára (a bal oldalt található a Mappák alatt)
2. Amikor megnyílik a Címlista kattints a Hozzáadásra
3. A Kapcsolat Hozzáadása képernyőn keressd meg az Internet információs dobozt
4. Írd be a videoemaildelivery@talkfusion.com címet a felül lévő Email dobozba
5. Mentsd el

Gmail:
1. Pipáld ki a bal oldalon található kockát
2. Kattints a Nem kéretlen levél gombra a felső sávban
Hotmail:
1. Kattints a Beállítások linkre a főmenü sávban, majd a Biztonságos Címek Listára
2. Írd be a videoemaildelivery@talkfusion.com címet a Biztonságos címek listájába
Ha olyan üzenetet látsz a spam mappájában, aminek nem ott kellene lennie, akkor kattints az „Ez nem kéretlen üzenet”-re,
hogy a jövőben az ugyanonnan érkező üzenetek ne a spam mappába kerüljenek.
Mailblocks:
1. Kattints a Címek gombra
2. Kattints az Újra
3. Írd be: videoemaildelivery@talkfusion.com
4. Bizonyosodj meg róla, hogy az „Üzenetek elfogadása erről a címről” ki van választva a Fogadási Beállításoknál
MailShield:
1. Kattints a Barátokra az eszköztárban
2. Kattints a Hozzáadásra
3. Írd be: videoemaildelivery@talkfusion.com
4. Kattints az OK-ra
MailWasher:
1. Kattints az Eszközökre, majd a Feketelista és Barátokra
2. Kattints a Hozzáadásra jobb oldalt, a Barátok lista oldalon
3. Bizonyosodj meg róla, hogy a sima email cím van kiválasztva
4. Írd be: videoemaildelivery@talkfusion.com
5. Kattints az OK-ra
6. Kattints az OK-ra
McAfee Spamkiller:
1. Kattints a Barátokra az oldalsó oszlopon
2. Kattints a Hozzáadásra
3. Írd be: videoemaildelivery@talkfusion.com
4. Kattints az OK-ra
MSN:
1. Kattints a Beállítások:Emailre majd a Levélszemétre (a képernyő bal alsó részén a Kalendárium felett)
2. Az Email beállítások képernyőn kattints a Junk Email Guardra
3.Válaszd ki a Biztonságos címek listát
4. A „Személyek hozzáadása a biztonságos címek listához” részen írd be: videoemaildelivery@talkfusion.com
5. Kattints a Hozzáadásra

Oddpost:
Ellenőrizd a ’Valószínűleg levélszemét’ mappát.
Ha úgy látod, hogy a videoemaildelivery@talkfusion tévesen került szűrésre akkor kattints a ’Postaládába való
áthelyezés és Megjelölés mint nem kéretlen levél’ gombra.
Outlook 2003:
1. Add hozzá a videoemaildelivery@talkfusion.com címet a Biztonságos címek listájához
2. Add hozzá a videoemaildelivery@talkfusion.com címet a Személyes Kapcsolatokhoz az Outlook Címlistában
3. Nyisd meg valamelyik emailt majd válassza ki, hogy Nem kéretlen levél
SpamAssassin:
Tedd a következő bejegyzést a User Preference fájlhoz, amely a .spamassassin almappában
található a web/mail szerveren:
whitelist_from videoemaildelivery@talkfusion.com
Mentsd el a User Preferences fájlt vagy helyezze a frissített másolatot a .spamassassin almappába.
Amennyiben nincs user_prefs fájl az almappában akkor csinálj egyet:
http://spamassassin.taint.org/doc/Mail_SpamAssassin_Conf.html
http://cleanmymailbox.com/sa
SpamButcher:
1. Kattints a Beállítás gombra
2. Menj az Ismert Küldők fülre
3. Nyomd meg a Hozzáadást az „Ismert Küldők és Fogadók” alatt
4. Írja be: videoemaildelivery@talkfusion.com
5. Kattints az OK-ra
6. Kattints az OK-ra
SpamCop:
1. Nyisd meg a böngészőjét és menjen a http://webmail.spamcop.net oldalra
2. Jelentkezz be a SpamCop fiókjába
3. Kattints az eszközsoron a Beállításokra
4. Az Üzenetek Kezelése (középen) alatt kattints a SpamCop Eszközökre
5.Válaszd ki a személyes fehérlistát
6. Az alsó rész mellett ahova az van írva, hogy „Kattintson ide a fehérlistához való
hozzáadáshoz”, oda kell kattintanod
7. Írd be: videoemaildelivery@talkfusion.com a legels üres helyre
8. Nyomd meg a Küldést
Spameater Pro:
1. Kattints a Szűrőkre az oldalsó oszlopon
2. Kattints az Elfogadott Küldőkre
3. Kattints a Szűrő Hozzáadásra
4. Írd be: videoemaildelivery@talkfusion.com a Cím alatt
5.Válaszd ki a ’Teljes Email Cím’-et a Cím Típusa alatt
6.Válaszd ki az Email Domaint
7. Kattints az OK-ra

Spam Inspector:
1.Válaszd ki a Spam Inspectort, majd a „Barátok Lista Kezelését” akár a Spam Inspector
eszköztárból akár a Outlook menüből
2. Bizonyosodj meg róla, hogy az Email van kiválasztva az ’Új Barát Hozzáadása’ alatt.
3. Írd be: videoemaildelivery@talkfusion.com
4. Kattints a >> gombra
5. Kattints a Bezárás gombra
Spam Interceptor:
Kövessd a Megbízható Linket a > Hitelesítési Lista alatt. Írja be az email címet: videoemaildelivery@talkfusion.com.
Kattints a Hozzáadásra.
Spamkiller:
1. A Spamkiller oldalsó oszlopon kattints a Barátokra.
2. Kattints a Hozzáadásra.
3. Írd be: videoemaildelivery@talkfusion.com majd kattintson az OK-ra
SpamPal:
1. Kattints a SpamPal rendszerikonra a jobb egérgombbal.
2. Kattints a ’Hozzáadás a Fehérlistához’-ra a menüben
3. Írd be: videoemaildelivery@talkfusion.com
4. Kattints a Hozzáadásra
Spam Sleuth:
1.Válaszd ki a Fájlt majd a Beállítást
2. Menj a Barátok kategóriára
3. Bizonyosodj meg róla, hogy az Aktív ki van pipálva
4. Írd be a videoemaildelivery@talkfusion.com címet egy üres vonalra
5. Kattints az OK-ra
Verizon:
1. Menj a Verizon Postaládájába
2. Kattints a Beállításokra
3.Válaszd ki a Küldők Blokkolása fület (a képernyő teteje mellett)
4. A Blokkolt Küldők képernyőn látni fogsz egy ’Blokkolt Küldők Listáját’ és
5 Egy ’Biztonságos Címek Listáját’
6. Azon a helyen ahol az van kiírva, hogy ’Adj meg egy altartományt vagy email címet, hogy abban az
esetben is megérkezzen az üzenet ha a tartomány blokkolva van’, írd be: videoemaildelivery@talkfusion.com
Yahoo! Mail
1. Nyisd meg a Yahoo! Postafiókját
2. Kattints az Üzenet Beállításokra
3. Kattints a Szűrőkre
4. Kattints a Szűrő Hozzáadására
5. A Felső sorban, aminek a neve ’Fejléc’ bizonyosodj meg, hogy a Tartalmak ki van választva a
legördülő menüben. Kattints a szöveges dobozba a legördülő menü mellett.
6. Írd be a címet: videoemaildelivery@talkfusion.com
7. Legalul ahol az van kiírva, hogy
8. ’Üzenet áthelyezése’, válaszd ki a Postafiókot a legördülő menüből.
9. Kattints újra a Szűrő Hozzáadása gombra.
Amennyiben nem találod az itteni listán a szolgáltatóját kérünk hívd a Talk Fusion Ügyfélszolgálatot.

