
VOLLEYSPIKE 

PROCEDURE VOOR OPENEN BACK-UP OP 
RESERVETABLET 

Situatie waarin onderstaande procedure van toepassing is 
De tablet, waarop je markeert, werkt niet meer (bv. lege batterij). 
 

Back-up activeren alvorens beginnen met markeren 
Controleer steeds voordat je met markeren begint of back-up geactiveerd is in VolleySpike:  

 Ga naar het hoofdmenu. 

 
Klik op ‘Options’. 

 Indien de backup niet actief is, dan wordt in het scherm ‘Options’ een blauwe balk getoond 
met daarin de tekst ‘Validate’. Onder de blauwe balk staat de tekst ‘Your backup is not 
running’:  

 
Klik op ‘Validate’ voor het activeren van de backup. 
 



 Hierna krijgt de lichtblauwe balk uit vorige schermafdruk een groene kleur, de tekst ‘Your 
backup is ready to go’ wordt getoond, alsook een rode balk ‘Stop Backup:  
 

 
Klik op ‘OK’. 

 
MicroSD-kaart verplaatsen naar reservetablet zodra tablet niet 
meer werkt  

 Stel dat de markeerderstablet het begeeft bij 5-9 in de tweede set:  

 
 Verwijder de kaart uit de tablet die niet meer werkt en steek ze in de reservetablet. 

 De MicroSD-kaart bevindt zich achter het blauwe lipje met het opschrift ‘Lenovo’ aan de 
zijkant van de tablet:  

 



 

 
 

Back-up activeren op de reservetablet 
 Open VolleySpike op de reservetablet. Het hoofdmenu wordt automatisch getoond:  

 
Klik op ‘Options’. 

 Indien de backup niet actief is, dan wordt in scherm ‘Options’ een blauwe balk getoond met 
daarin de tekst ‘Validate’. Onder de blauwe balk staat de tekst ‘Your backup is not running’:  



 
Klik op ‘Validate’ voor het activeren van de backup. 

 Hierna krijgt de lichtblauwe balk uit vorige schermafdruk een groene kleur, de tekst ‘Your 
backup is ready to go’ wordt getoond, alsook een rode balk ‘Stop Backup:  

 
Klik op ‘OK’. 

 

Back-up van microSD-kaart restoren naar reservetablet 

 Klik op ‘Backup / Upload Manager’ in het hoofdmenu:  

 
 Selecteer ‘Restore SDcard’ in scherm ‘Backup / Upload Manager‘ (zie gele kader in 

onderstaande schermafdruk). Hierna verschijnt automatisch de beschikbare back-up in dat 
scherm (zie rode kader in onderstaande schermafdruk):  



 

 
 Klik enkele seconden op de getoonde back-up zodat er bovenaan het scherm een zwarte balk 

verschijnt met rechtsboven een wolkje waarin een pijl naar beneden staat:  

 
Klik op de wolk. 

 Volgend dialoogscherm wordt nu getoond waarin bevestiging gevraagd wordt voor het 
restoren van de back-up naar deze tablet:  

 
Klik op ‘Yes’. 

 Melding ‘Restore complete’ wordt nu getoond:  

 
Klik op ‘OK’. 
 

  



Gerestorede wedstrijd openen in VolleySpike op reservetablet en 
verder gaan met markeren 

 Na het klikken op ‘OK’ in vorig scherm wordt automatisch het hoofdscherm getoond. 
Selecteer hierin ‘Match Format’:  

 
 Klik op ‘Restore’ bovenaan het scherm ‘Match Format’, en klik vervolgens op de blauwe balk 

die onderaan de tekst ‘Select the local match data’ staat:  

 
 De wedstrijd die je aan het markeren was, verschijnt nu in de lijst met wedstrijden die 

gerestored kunnen worden. Selecteer die wedstrijd en klik op ‘OK’:  

 
 De geselecteerde wedstrijd verschijnt nu in de blauwe balk.  

Klik rechtsonder op knop ‘Done’ om de wedstrijd te restoren:  

 



 Het hoofdmenu wordt nu automatisch getoond. 
Selecteer hierin ‘Score Set 2’ om verder te gaan met markeren. 
 

 
 VolleySpike toont nu terug het scherm waar je gebleven was met markeren op het moment 

dat de vorige tablet niet meer werkte:  
 

 
Hierna kun je gewoon verder gaan met het markeren! 


