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 D3-2?
HVIS DU HAR ET GC MEMORY KORT SIDENDE I SÅ SKAL DU
TAGE DET UD INDEN DU STARTER MED AT SOFTMODDE.
Det vil være en god ide for alle som ikke har prøvet at softmodde en wii
endnu at kigge her Det kan måske hjælpe jer både under og efter at i har
lavet softmoddet.
Hent denne softmodpakke
1. Kopier indholdet over på dit sd kort så det ser således ud:

2. Start Softmod installationen således:
- Sæt SD kortet i din wii
- Tænd for din wii
- Tryk på SD kort menuen

- Nu vil du blive spurgt 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. Se her. Hvis ikke, så kan du bare ignorere 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 1) Multi-Mod Manager
- Gå ned på "Install & Patch IOS36 Tryk A
- Tryk A ved "Install & patch IOS36 via Expresse mode"
- "Are you sure you want to continiue?" Tryk A
- Lad den arbejde færdig til dne skriver "Press any button to continiue" Tryk A
- Gå ned på "Remove stubbed IOSs" Tryk A
- "Are you sure you want to continiue?" Tryk A
(Hvis hverken 222, 223, 249 eller 250 findes går den direkte til IOS4)
(Hvis en eller flere stubs ikke findes vil den springe denne over)

- Den vil nu slette IOS222 når den er færdig Tryk A
- Den vil nu slette IOS223 når den er færdig Tryk A
- Den vil nu slette IOS249 når den er færdig Tryk A
- Den vil nu slette IOS250 når den er færdig Tryk A
- Den vil nu komme til IOS 4, Tryk B indtil du kommer tilbage til oversigten (9 gange)
- Gå op i "Wad Manager" Tryk A
- Den loader nu alle WAD filer fra mappen WAD på SD kortet (1-12) Tryk 1
- Tryk A for at installere alle wad filerne
- Når den er færdig "Press any button to continiue" Tryk A
- Tryk B indtil du kommer tilbage til oversigten (2 gange)
- Tryk "Home" for at lukke MMM og vende tilbage til HomeBrew Channel

Valgfrit
Installer Preloader
- 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 hvis du vil starte 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)
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.)
Done

Change Log
Opdater til v14
1. Slet alle dine installerede forwarder/channels
2. Følg guiden fra punkt 4
Change Log

v12 - v14 (13 aldrig frigivet)
ALDRIG være nemmere at softmodde
uLoader 4,5B
cIOS 202/222/223/224 v5
cIOS 249/250 rev_17
NeoGamma Autoboot Forwarder
CFG USB Loader fjernet fra softmod pakken
Tilføjet MMM (alt i en software)

Hvilke filer kan jeg slette?
Dit SD kort skal forsætte med at sætte i Wii'en, men når du er færdig med at softmodde din wii kan du slette
følgende filer/mapper fra dit SD kort:
SD:/
Mapper:
* private (bannerbomb)
Filer:
* boot.elf (hackmii installeren)
* IOS15-64-v257.wad (IOS Fil)
* IOS15-64-v523.wad (IOS Fil)
* IOS36-64-3351.wad (IOS Fil)
SD:/apps
Mapper:
* Priiloader
* MMM
SD:/wad
Filer:

* ALLE FILER I DENNE MAPPE

