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Bluestacks telepítése 
 

Első lépésként keresd fel böngészőben a https://www.bluestacks.com/  oldalt és töltsd le a telepítő 

fájlt. 

 

Engedélyezd a telepítő futtatását. 

 

 

 

https://www.bluestacks.com/download.html
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Miután elindult a telepítő, kattints az Install now  gombra. 

 

Miután befejeződött a telepítés, a program automatikusan elindul. 

Digitális jegyzőkönyv telepítése BlueStacks környezetbe 

A jobb oldali menüsorból válaszd ki az Install APK ikont  és kattints rá. Ezután a felugró ablakból 

válaszd ki a com.basketball.scoresheets.apk fájlt, amit az alábbi linken tudsz letölteni: 

https://hunbasket.hu/szabalyzatok/digi-jegyzokonyv/ 

https://hunbasket.hu/szabalyzatok/digi-jegyzokonyv/
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A telepítés ezután automatikusan elindul. Miután befejeződött megjelenik a kezdőoldalon a Digitális 

Jegyzőkönyv ikonja. 

Digitális jegyzőkönyv használata 
Kezdés előtt mindenképpen ellenőrizzük, hogy az emulátor az applikáció ideális felbontásban fog 

futni. 

Felbontás beállítása 

Kattints a jobb oldali menüben a  ikonra. 
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A beállítások oldalán a bal oldali menüben nyisd meg a Display fület, válaszd ki a fekvő (landscape) 

tájolást, az 1280x720-as felbontást, állítsd be 160 DPI pixelsűrűséget és javasoljuk, hogy használd a 

BlueStacks kurzort. Ezután mentsd el a változásokat a Save changes gombbal. 

 

A program indítása 

 

A BlueStacks kezdőoldalon kattints a Digitális jegyzőkönyv ikonjára, ezután a program automatikusan 

elindul és megjelenik a bejelentkezési oldal. Javasoljuk, hogy válts teljes képernyős nézetre (F11). 
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Bejelentkezés 
Írd be az azonosítód és a jelszavad, majd kattints a BEJELENTKEZÉS gombra. 

 

 

Digitális jegyzőkönyv exportálása pdf-be 
Miután elkészültél a mérkőzés digitális jegyzőkönyvével, lehetőséged van pdf fájlba konvertálnod. 

Ehhez kattints a bal felső sarokban a Jegyzőkönyv feliratra.  

 

Ekkor látni fogod a jegyzőkönyvet úgy, ahogy a pdf-ben is meg fog jelennim ezután kattints a bal felső 

sarokban a PDF feliratra. 



 
7 

 

A felugró ablakban válaszd a Save on File Manager opciót. 

 

A következő oldalon látni fogod az elkészült fájlt. Ahhoz, hogy a számítógépeden is meg tudd nyitni, 

még egy lépés hiányzik, ki kell exportálnod az emulált környezetből a számítógépedre. Ehhez válaszd 

- Windods operációs rendszer esetén – a bal oldali menü alján található Export to Windows feliratra, 

válaszd ki a fájlt (kattints rá, így megjelenik egy kék pipa az ikonjának bal felső sarjában), majd 

kattints az Export to Windows gombra a fejlécben. 
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Ezután válaszd ki a mappát, ahova menteni szeretnéd a fájlt a számítógépeden. 

 

Pár másodperc múlva meg tudod nyitni a pdf formátumba exportált digitális jegyzőkönyved, miután 

letöltésre került az általad választott mappába. 
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Függelék – Támogatott platformok  
 

Általánosságban elmondható, hogy a BlueStacks szoftver kompatibilis az egyes nagyobb operációs 
rendszerekkel. Részletes tájékoztatót az alábbi linken találsz: 
https://support.bluestacks.com/hc/en-us/articles/360056129211-System-requirements-for-
BlueStacks-5 
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