LET OP: Lees deze handleiding voor gebruik goed door
Deze handleiding bevat informatie over het basis gebruik van WiiFlow, hierbij voorkom je dat je
verkeerde instellingen kiest waardoor je het gebruik van WiiFlow kan frustreren.
Voor meer vragen en tips & tricks kun je terecht op de websites www.wiiowii.nl (voor Wii
gebruikers) en www.wiiuwii.nl (Voor Wii-U gebruikers) onder FAQ.

Spellen m.b.v. WiiFlow 4.1 USB Loader vanaf een externe HD afspelen:
DENK ERAAN: Maak bij thuiskomst eerst een backup van de SD kaart in de Wii
LET OP: WiiFlow 4.1 werkt vanaf de SD kaart, laat deze ten alle tijden (Unlocked) in de Wii zitten
e
Verander in de algemene instellingen (2 icoon onderzijde links in hoofdscherm) vanaf pagina 3-6
NIETS, hiermee kun je het functioneren van WiiFlow negatief veranderen.
Met “WBFS Manager” plaats je Wii spellen vanuit een .ISO file op je externe harde schijf.
Deze is te downloaden van www.wiiuwii.nl vanaf de “Download” pagina, handleiding is erbij
inbegrepen.
e

Tips: Breidt een USB poort uit met een USB 1 naar 4 poort hub, hiermee kun je een 2 microfoon
aansluiten (voor Wii gebruikers).
Laat “Wiiconnect24” uitgeschakeld (voor Wii gebruikers), hiermee voorkom je dat de HD bij het
uitzetten (met Wii remote) van de Wii aan blijft (voor Wii gebruikers).
Wanneer je in WiiFlow een scherm wil verlaten (stap terug) druk dan de “B” knop van de Wii Remote
in.
De presentatie van een Thema veranderen kun je d.m.v. op de knop “1” of “2” van je Wii Remote
drukken.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!!!!! WAARSCHUWING !!!!!
Als je de externe HD aansluit aan een PC of aan de Wii-U (ook bij elke opstart van de Wii-U) dan krijg
je de melding dat je de harde schijf moet formatteren, DOE DIT ABSOLUUT NIET.
Hierbij verlies je alle spellen op de harde schijf.
Starten van Wii spel
Start WiiFlow en zoek het spel op m.b.v. kruis navigatieknop, selecteer het spel en selecteer “Spelen”.
Zoeken op alfabet kun je door met hand op de linker of rechte pijl te staan en vervolgens op de “B” knop te
drukken, rechtsboven het scherm zie je de letter staan waar hij op dat moment is.
Beeindigen van Wii spel
Druk op “Home” en vervolgens selecteer je “Wiimenu”, je keert terug in het Wii menu en zal voor het spelen
van een nieuw spel vervolgens WiiFlow opnieuw moeten opstarten.
WiiFlow afsluiten
Druk 2x de “HOME” knop in.
Wii spel via de Wii installeren op de Harde schijf
Plaats een origineel of gekopieerde spel in de Wii, vervolgens start WiiFlow.

Klik op de “HOME” knop, vervolgens selecteer je rechtsboven “Install Game” en vervolgens op
“start”. Spel wordt nu geladen.

Downloaden van covers t.b.v. spellen op Harde schijf (Internet verbinding nodig)
Controleer of de SD kaart in de Wii geplaatst is, vervolgens start WiiFlow (indien nog niet gebeurd) en
Selecteer in hoofdmenu “instellingen” (tandwiel symbool, dit kan per thema afwijken), vervolgens kom je op
pagina 1-6 en klik op bovenste link “Cover (hoesje) downloaden”.
Selecteer vervolgens “Ontbrekende” en wacht tot deze gereed is, als er hoesjes gevonden zijn dan zijn deze
automatisch op de SD kaart opgeslagen.
Wii spel via de Wii van harde schijf verwijderen
Start WiiFlow (indien nog niet gebeurd) op en selecteer het spel die je wilt verwijderen, klik vervolgens op
“X” (dit symbool kan per thema afwijken) en bevestig dat je het spel wil verwijderen.
WiiFlow instellingen en spellen beveiligen door “Ouderlijk toezicht” in te stellen.
DENK ERAAN: Voordat je deze instelt, maak je (indien nog niet gebeurd) eerst een backup van de
SD kaart in de Wii
Selecteer in hoofdmenu “instellingen” (tandwiel symbool, dit kan per thema afwijken), vervolgens kom je op
pagina 1-6 en klik op 2e link “Ouderlijk toezicht”.
Voer een 4 cijferige pincode in en verlaat WiiFlow, vervolgen start je WiiFlow weer op en “Ouderlijk toezicht”
is ingeschakeld.
Met dezelfde procedure schakel je “Ouderlijk toezicht” weer uit, bij het verlaten van WiiFlow wordt deze weer
automatisch weer ingeschakeld.
Wanneer WiiFLow niet alle spellen weergeeft
Klik op “HOME” en klik vervolgens op “Reload Cache”, hierbij wordt de HD opnieuw ingelezen.
LET OP: Druk niet op “Update”, hierbij kun je WiiFlow updaten naar een nieuwe versie die minder
stabiel werkt.

Bediening

(alleen voor Wii gebruikers)

“Wii Earth” afsluiten: Druk op “Home” , en je bent terug in het “Wii Menu”
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