Wii Usb
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Disclaimer
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die word gemaakt
door de klanten van mymm It Diensten. Ook nemen we geen
verantwoording voor illegale bestanden die de zogeheten gebruiker
op zijn computer heeft. Wij verkopen geen spellen of enige
zogeheten “warez” aan onze klanten.
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Wat is het.
Sinds april is het mogelijk om backups af te spelen via een usb hardeschijf of
usb memory stick (hoger dan 4 gig is aanteraden). Ook is het mogelijk om
een USB hardeschijf met voeding te gebruiken.
Je kan dan spelen spelen zonder dat je ze hoeft te branden. Wat uitermate
dvd’s bespaard, en het is een kleine moeite om dit te installeren.
Wat heb je nodig?
1. Sd kaart van minimaal 64 mb.
2. Een usb hardeschijf.
3. Homebrew channel (dus niet updaten).

Hoe werkt het

Start de wii en ga naar “usb Backup Channel”

Kies nu het spel naar keuze en klik op “A”
“Dit is het hoofd scherm van de USB Loader. Je kan spellen installeren en
verwijderen. Een installatie van een gemiddeld spel is 33 minuten. Natuurlijk
duurt dit veel te lang en hebben we een andere manier om spellen op de
hardeschijf te zetten.
Wanneer je een spel hebt geïnstalleerd kan je dit spelen door op “A” te
drukken op de Wii-mote. Maar dit spreekt duidelijk voor zich.”

Spellen Installeren op de hardeschijf.

Plug je usb hardeschijf aan je computer. Wanneer je dat doet krijg je de
volgende melding :

Hier is te zien dat de usb hardeschijf namelijk station P is. De naam van jouwn
station is nu erg belangrijk. Onthoud dit goed!
Download “WBFS Manager” (kan je vinden op de “Mymm It Diensten”
website.
Na installatie van “WBFS Manager” start je het programma op.

Nu heb je de naam van het station nodig. Die je moest onthouden . Klik de
station (DRIVE) aan en daarna klik op “format”. Nu word je hardeschijf
geformatteerd en zal alles wissen wat er op je hardeschijf staat.

Klik op “Browse” en selecteer het spel die je hebt gedownload.(de iso
bestand).

Nu zie je dat het spel in de linkerkant van het menu verschijnt. Klik op “Add to
Drive”

Je zult zien dat het spel word gekopieerd naar de hardeschijf. Met een tempo
van +/- 3 minuten.

Meerdere spellen installeren op de hardeschijf.

Het is mogelijk om meerdere spellen te installeren op de hardeschijf, wanneer
je de 2e keer de hardeschijf aansluit op de computer selecteer je de letter
van het station aan en klik je op “Load”

Klik nu “Browse” en selecteer het spel die je hebt gedownload.(de iso
bestand).

Nu zal je zien dat het spel in de linkerkant van het menu staat. Klik op “Add to
Drive”

Je zult zien dat het spel word gekopieerd naar de hardeschijf. Met een
snelheid van +/- 3 minuten.

Vraag en antwoord.

Q : Wanneer ik de usb wil formatteren via de wii krijg ik de melding : ERROR :
Could not initialize USB subsystem! (ret = -1)
A : Zorg dat je eerst de hardeschijf hebt geformatteerd in Windows. Daarna
zal dit niet meer weergeven.
Q : Wat te doen wanneer ik het scherm krijg : Wilt u formateren (vista).
A : Dit is een BUG. Wanneer je deze melding krijgt zal je opnieuw het spel
moeten installeren.
Q : Wat is de maximale grote van een usb hardeschijf.
A : Het is getest tot 1 terabyte, dus groter word nog niet ondersteund.
Q : Kan ik meerdere partitie’s gebruiken?
A : Nee, je kan maar 1 partitie hiervoor actief maken. Daarom adviseren we
juist om de hele hardeschijf te gebruiken.
Q : Homebrew channel vraagt als ik wil updaten is dit veilig?
A : Ja dit is veilig, alleen updates van nintendo en van spellen beschouwen
wij als onveilig, omdat je dan niet meer gebruik kan maken van de backup
channels.
Q : Ik weet echt niet hoe ik dit moet installeren allemaal.
A : Wij kunnen dit ook voor jullie doen, dit kost namelijk 20 euro extra, exclusief
sd kaart, hardeschijf.

