ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΒΒΟ (ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ)
Κατ αρχήν πρέπει να κατεβάσουμε το πρόγραμμα του ΒΒΟ για Windows
Ανοίξτε τον explorer στην διεύθυνση http://www.bridgebase.com/
Κάντε κλίκ αριστερό εκεί που λέει
Looking for our older downloadable Windows program? Click here

Θα εμφανιστεί το πιό κάτω παράθυρο
Κάντε κλίκ αριστερό εκεί που λέει
1. Click here to download the BBO software
Κατεβάστε το πρόγραμμα save ή εγκαταστείστε απευθείας το πρόγραμμα κάνοντας κλίκ στό Run
Για όσους δεν ξέρουν σε αυτό το δεύτερο παράθυρο θα βρήτε οδηγίες στα αγγλικά εγκατάστασης
Του προγράμματος.
Αφού εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Κάντε Έναρξη (Start) – Προγράμματα (Programs) – Bridge base inc –
Bridge base online Και θα φορτώσετε το πρόγραμμα.

Άν δεν έχετε εγγραφεί κάντε το τώρα επιλέγοντας ένα όνομα της αρεσκείας σας και έναν κωδικό.
Φυλάξτε κάπου τό όνομα και τον κωδικό για να μπαίνετε πάντα με τα ίδια στοιχεία.
Κάντε κλίκ στο κουμπί σύνδεση. Θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο.

Κάντε κλίκ στις Επιλογές και επιλέξτε άμεσα κλασσικό στύλ.

Κάντε κλίκ στο μενού Παιχνίδι Μπρίτζ Για να παίξετε ή να δείτε. Κάντε κλίκ στην επιλογή Κεντρικό Μπρίτζ
Κλάμπ,

Κάντε κλίκ στο μενού Νέο Τραπέζι και τικάρετε την επιλογή Διδασκαλίας και στην συνέχεια πατήστε ΟΚ.
Εμφανίζεται 1 τραπέζι με 4 κενές θέσεις. Κάντε κλίκ και στίς 4 κενές θέσεις για να μην καθήσει κάποιος άλλος.
Όλες οι θέσεις θα πάρουν το δικό σας όνομα.

Αποθηκεύστε το αρχείο "TAKE OUT DOUBLE 1.lin" στον σκληρό σας δίσκο, για ευκολία μπορείτε να το
αποθηκεύσετε στην επιφάνεια εργασίας (οθόνη – desktop).

Κάντε κλικ στο κουμπί "MOVIE" (πράσινο κουμπί κάτω δεξιά)
Ανοίγει ένα παράθυρο όπου στην κάτω γραμμή θα βρείτε επιλογή: "Άνοιγμα". Πατώντας εκεί, επιλέξτε τη
θέση και το αρχείο lin με τις διανομές.
Θα φορτωθούν 36 διανομές!
Κάνοντας κλικ στον αριθμό της διανομής που θέλετε να παίξετε (π.χ. 12), θα δείτε αριστερά στο movie τα
φύλλα της διανομής.
η. Πατήστε "Αποστολή" και η διανομή θα εμφανιστεί στο τραπέζι!

Από το μενού επιλογές (το γρανάζι που δείχνει το κόκκινο βέλος) άν θέλετε μπορείτε να επιλέξετε
κλικάροντας την θέση Μεγάλη μορφή για να βλέπετε τα χαρτιά της τράπουλας σε μεγάλο μέγεθος.

Καλή διασκέδαση.

