Læs HELE guiden ORDENTLIGT igennem.
Du kan hente guiden som pfd nederst i guiden
HVIS MAN ER PÅ ANDRE FIRMWARE END 4.2 OG GERNE VIL BRUGE WII SHOPPPEN SÅ SKAL
SHOPPEN OPDATERES TIL v18
Hent den her
Det anbefales kun af bruge SD kort og IKKE SDHC kort. Bemærk dog at nogle SD kort bare ikke virker
med Wii'en, find nogle andre.

Bemærk der er ALTID en chance for det kan gå galt og nej vi kan ikke fortælle dig hvor stor en risiko der er.
Det anbefales man har taget en nand backup via bootmii i boot2 (virker kun på ældre Wii's), se længere
nede.
DU SKAL OPDATERE TIL 4.2 INDEN BRUG AF GUIDEN.
MAISTO ANBEFALER NU AT OPDATERE TIL 4.2 MEN SOM ALTID ER DER RISIKO FOR BRICK
(STRØM SVIGT, INTERNET SVIGT)
Bemærk hvis du har en Wii med Serie nr. fra LEH278+ eller LEF500+ (sort Wii) så har du højst sandsynlig
et D3-2 DVD drev som ikke kan afspille spil og film fra DVD skiver og får derved fejlen 1101 i
NeoGamma. DU KAN GODT BRUGE DENNE GUIDE ALLIGEVEL, men der skal derfor bruges en USB
Harddisk & og et usb loader program, som også findes i guiden her.

Se her hvilket drev du har i din wii
HVIS DU HAR ET GC MEMORY KORT SIDENDE I SÅ SKAL DU
TAGE DET UD INDEN DU STARTER MED AT SOFTMODDE.
Hent denne Softmodpakke
1. Kopier indholdet over på dit sd kort så det ser således ud:

2. Brug Bannerbomb v2 til at starte HackMii installeren
- Sæt SD kortet i din wii

- Tænd for din wii
- Tryk på SD kort menuen

- Bannerbomb vil spørge om du vil loade boot.elf (Sker dette ikke, så prøv at sæt SD kortet i, når du er inde i
SD kort menuen)

- Tryk YES
3. Du er nu i HackMii installeren, vent ca. 30 sek til den skriver "Press 1 to continue" - TRYK 1
Installer følgende.
- HomeBrew Channel
- BootMii som Boot2 (Hvis muligt, dette kan man på kun på ældre Wii maskiner)
- BootMii som IOS
- DVDX
Når installationen er færdig TRYK A ved Exit.
Hvis du havde muligheden for at installere BootMii som boot2, anbefaler jeg at du laver en backup af din
NAND. Hvis ikke, så kan du bare ignorer dette.
Din wii åbner nu op i Homebrew Channel (Hvis din wii fryser, sluk, tag SD kortet ud, tænd din wii, sæt Sd
kortet i igen og åben HomeBrew Channel som ligger på hoved skærmen)
4. Åben DOP IOS MOD (For at Restore Tucha Bug og Fjerne "dummy" IOS'er)
- TRYK A to "continue"
- Gå ned på "Install an IOS that accepts fakesigning" TRYK A

- TRYK A to "continue"
- TRYK A to "(Load IOS from sd card)
- TRYK A to "(Load IOS from sd card)
- TRYK A to "install fakesing IOS 36"
- TRYK A to "(Load IOS from sd card)
- TRYK A to "Restore IOS 15"
- TRYK A to "(Load IOS from sd card)
- TRYK A to "continue
- Gå ned på "Remove Stubbed IOSs" TRYK A
- TRYK A to "continue"
- Fjern IOS222, 223, 249, 250
- TRYK Home to "exit"
5. Installer IOS'er og Forwardere
- Åben Wad Manager Multimod fra HomeBrew Channel (BEMÆRK: Nu bruges "A" til at starte batch
install i stedet for "1")
- Når den åbner TRYK A for at acceptere "Disclaimer"
- Vælg IOS36
- TRYK A for at åbne fra [Wii SD slot]
- TRYK + ud for alle 11 filer (01-11) så der nu står et + foran alle filer
- TRYK A for at starte "batch install"
- TRYK A to "continue" (den vil nu installere alle WAD filerne som er valgt)
- Når den er færdig TRYK A to "continue"
- TRYK Home to "exit" (BEMÆRK: Hvis du får et CODE DUMP her, så sluk og tænd din wii og fortsæt
med guiden)
***Valgfrit***

6. Installer Preloader (KUN for Wii firmware 4.2)
- Åben Preloader fra HBC
- Tryk på + for at installere
- Vent til installationen er færdig og den returnere til HBC
- Sluk og tænd din wii
Hold reset nede under opstart og din wii starter nu i Priiloader Menuen
(BEMÆRK: Priiloader autobooter selv til system menu som standard, godt for dem som havde problemer
med at sync deres wiimotes i "v11" pakken)
- Gå ind i settings
- Sæt autoboot til system menu (Skulle gerne stå til det i forvejen)
- Tryk på save settings
- Tryk B
- Gå ind i system menu hack og "enabled" "Block disc update"
- Tryk på save settings
- Tryk B
- Tryk på system menu
NB. Har du installeret Bootmii som Boot2 så omdøb mappen bootmii på SD kortet til bootmii_files så du

slipper for at den starte op i bootmii hver gang du tænder din wii. (Husk at tage NAND backup inden du
omdøber mappen.)

