
GUIDE FÖR ATT INSTALLERA SUNDRIVER SATA V2.X OCH FÖ RA ÖVER SPEL
- Vi ska i denna guide förklara hur enkelt detta är. :)

En guide för att öppna Wii konsolen hittar du på följande länk:

http://www.manzzon.com/wii_oppna.html

 

1.

Har du inte köpt en SunDriver med färdigmonterad hårddisk så måste denna först monteras, använd de två medföljande
skruvarna och montera enligt bilden. Det är 2,5" SATA diskar som gäller, 3,5" funkar om man använder den med följande
specialkabeln men är inte att rekommendera då denna då måste läggas utanför. Det är inte redigt tanken med denna produkt.

 

2.

Tillsammans med skruvarna ligger också en flatkabel som används vid eventuella uppdateringar av SunDriver med Nero Dual
Programmer (medföljer ej).
Koppla denna flatkabel enligt bilden, det är viktigt att den sitter åt rätt håll (kontaktytan uppåt)!

  

 

3.

Nu är vi redo att ersätta dvd-läsaren med en hårddisk! Flatkabeln vi just montera ska bakåt och denna bör lämpligen sticka ut en
liten bit ovanför USB portarna.
För att denna ska sitta på ett bra sätt så rekommenderar vi att man lossar på skruven till det lilla kortet på bilden som pilen visar och
drar flatkabel under denna
så den kan fixeras i lagom längd ovanför USB portarna på baksidan. Glöm inte att montera kablarna som satt i dvd-läsaren till
SunDriverns kretskort.
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Nu ska vi skruva fast dvd-läsaren och här rekommenderar vi att man endast använder de bakre skruvarna så SunDriver passar bättre
då med nuvarande design.
Det är möjligt att senare revisioner av SunDriver fixar detta men med nuvarande version hamnar usb porten för lågt och kan skadas
då fronpanelen sätter tryck på
denna om alla skruvar används. Använd med andra ord INTE de främre skruvarna närmast frontpanelen, SunDriver passar
då perfekt.

 

4.

Nu kan vi sätta på skalet igen och montera frontpanelen, notera att de fyra brytarna framtill ska stå åt höger som på bilden ovan för
att
menyn för att välja spel ska startas. Nu är vi redo att koppla in Wii konsolen till en PC via USB!

 

 

KOPPLA SUNDRIVER TILL EN PC OCH ANVÄNDA SUN-ISO - F ÖRA ÖVER SPEL
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1.

Använd den medföljande USB kabeln och se till att Wii konsolen är påslagen. När detta är gjort så använder
man sun-iso programmet för att kommunicera med hårddisken i wii konsolen.

OBS! Är du inte administratör så kan du behöva högerklicka på programmet och välja att starta som administratör.

Senaste versionen av sun-iso finns att ladda hem på följande sida, du hittar även senaste versionen av startmenyn som används för
att starta spel med . Har du beställt en färdig SunDriver så är startmenyn redan installerad men installeras eller uppdateras annars
enkelt med knappen "Upload NGC menu" i programmet sun-iso. Hårddisken måste formateras först med sun-iso om inte detta är
gjort.

LADDA HEM SunDriver Application v015 med 2013-01-02 EU Covers

 

2.

Vill du lägga över spel på hårddisken så används sun-iso, kryssa för "Not autorun" under function setup annars startar spelen
automatiskt.
Klicka på "Copy ISOs to SunHD" eller dra ISO filerna till detta fönster för att föra över spel, tryck på "Download to SunHD".
Se till att "use SUN-ISO format" är ikryssat då detta gör så att många fler spel får plats då onödig data tas bort.

Det är viktigt att spelen man läggger in är samma region som konsolen vilket normalt är PAL, du kan uppdatera konsolen via nätet
eller i spel utan problem.
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3.

När man startar wii konsolen och de fyra brytarna är ställda till höger så ska startmenyn starta automatiskt i form av en GameCube
ikon
i disc channel på wii konsolen. Startar man denna så kommer startmenyn enligt bilden upp, man kan använda knapparna på wii
konsolen
eller en gamecube handkontroll för att välja spel i denna meny.

Kort tryck på RESET: Väljer nästa spel.
Långt tryck på RESET: Bläddra till nästa menysida.
Tryck EJECT: Startar spelet man valt.

När man valt att starta ett spel så kommer detta att starta automatiskt i disc channel varje gång du startar konsolen tills du bryter
strömmen till
wii konsolen eller trycker på eject.
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