
Gebruikershandleiding Wii-U Loadiine GX2 
 
 
Deze handleiding bevat informatie over het basis gebruik van Loadiine GX2, hier wordt alle 
handelingen voor gebruik van Loadiine GX2 omschreven.   
 
 
Wii-U Spellen m.b.v. Loadiine GX2 vanaf een SD kaart afspelen: 
 
DENK ERAAN:  Maak bij thuiskomst eerst een backup van de “wiiu/apps” folder op deSD kaart . 
Formatteer de SD kaart NIET , deze is op een speciale manier geformatteerd. 
SD kaart wordt door Window’s herkend, gegevens uitwisselen kan probleemloos, duurt wel lang. 
 
LET OP: Loadiine GX2 werkt  vanaf de SD kaart, laat deze ten alle tijden (Unlocked) in de Wii-U zitten. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

!!!!! LET OP !!!!! 
 

Loadiine GX2 is een offline versie, je kunt helaas niet de spellen niet online spelen. 
Tevens is het niet mogelijk om je Nintendo Network ID in Loadiine GX2 te koppelen of te gebruiken, 
ondanks dit in sommige spellen mogelijk is dien je dit niet te doen.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Starten van Loadiine GX2 na het opstarten van de Wii-U 
 

Start midden onder in Gamepad scherm  “Internet Browser”    op. 
 
Klik in “Favorieten” “Loadiine Access Gate” en wacht tot “Homebrew Launcher” is opgestart, vervolgens 
klik op “Loadiine GX2” knop en vervolgens op “Load” 
 

 
 
 
Starten van Loadiine GX2 na het spelen van een Wii-U spel via Loadiine GX2 
 

Start in het Wii-U menu “Mii Maker”    op, Loadiine GX2 wordt nu opgestart. 
Houd rekening mee dat Loadiine GX2 nu tijdelijk gekoppeld is aan “Mii Maker”, de functie van “Mii Maker” 
is pas weer beschikbaar na het opnieuw opstarten van de Wii-U. 
 
 
 



 
Starten van Wii-U spel 

 
Blader met de Gamepad door de spellen m.b.v. de “Linker Stick” of “Kruisnavigatie knop”, spel is 
beschikbaar wanneer de naam van het spel onder het icoon zichtbaar is. 

Klik op  en vervolgens nog een keer   op om het spel op te starten. 
LET OP: Opstartsnelheid verschilt per spel, wanneer er een vastloper voordoet zet dan de Wii-U uit en weer 
aan. 
 
 
Beeindigen van Wii-U spel / Loadiine GX2 afsluiten 
 

 

Druk op Gamepad op de “Home”    knop en vervolgens selecteer je “Software afsluiten”, je keert 
terug in het Wii-U menu en zal voor het spelen van een nieuw spel vervolgens “Mii Maker” moeten 
opstarten. 
 
 
Downloaden van covers t.b.v. spellen op SD kaart  (Internet verbinding nodig) 
 

Druk in Loadiine GX2 menu op “Start”   knop, nu gaat het online zoeken naar covers starten.  
Covers worden automatisch op de SD kaart in de desbetreffende folder opgeslagen. 
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E-mail: wiiuwii@live.nl    
Internet:  http://www.wiiuwii.nl 
Telefoon: 06-51375297 


