
Installeren Volleyspike op PC (Windows):

Zoek op google naar: Nox app player windows 10

Selecteer:

Klik op de downloadknop:

Na het downloaden, installeert hij (even geduld) de software. Misschien moet je je PC
toestemmingen geven om de installatie te starten.



Na het installeren (duurt toch wel enkele minuten) maakt hij ook een start icoon op je bureablad
(scherm) (De bovenste knop in de figuur hieronder.)

Download Volleyspike van Volleyspike.com en sla op (komt dan in de map "Downloads") Niet
installeren in Windows (dat lukt echt niet).

Start de NOX emulator door op het iccon te drukken (Figuur hierboven)

Tijdens het opstarten krijg je dit scherm: Rechtsboven kan je volledig scherm aanklikken.

Naderhand wordt dat dit scherm (doch Volley App staat er dan niet bij)



Rechts staat de knop met apk erin. Hiermee kan je Volleyspikes installeren in de emulator. Klik op
deze knop  (apk)

Druk op de knop "OK" onderaan.

Een verkenner venster opent. Ga naar "Downloads" klik de file "Volleyspikes" aan en klik op openen.



Na even geduld is de software geïnstalleerd en staat het VolleyApp icoon op het sherm in de NOX
Emulator.

Rechts staat er een knop waarmee je het scherm kan roteren (want de PC kan je moeilijk draaien
gelijk een tablet.

Het scherm staat er na opstarten zo op:



Na het roteren (via de knop) wordt dit:

Nu kan je verder alle functies uitproberen, net zoals op de tablet (alleen werk je met het PC-
toetsenbord, wat makkelijker typen is.)

Klik op Match Format om te starten.

Bovenaan rechts kan je zelf een "Custom Match" aanmaken door daarop te klikken.

(Links is een match downloaden van Volley Vlaanderen, doch dan moet je een account hebben (clubs
moeten die krijgen). De middenste knop kan je een reeds gedownloade of aangemaakte wedstrijd
terug openen om verder te gaan.

Verder wijst alles zich ongeveer vanzelf.




