
GEBRUIKSAANWIJZING NINTENDO DS XPLODER GAMESAVES 
 
 
1) INLEIDING  
 
a) Vereisten 
Om Nintendo DS Xploder Gamesaves te gebruiken, moet je een pc met Windows 2000 of Windows XP hebben.  
Wij raden je aan om meer dan 100 MB schijfruimte vrij te maken voor de DS-spelbestanden die via Nintendo DS Xploder 
Gamesaves beschikbaar worden gesteld. Je hebt een cd-romstation en één vrije USB-poort nodig.  
 
Om de online functies van Nintendo DS Xploder Gamesaves te kunnen gebruiken, heb je een pc-modem en een 
inbelverbinding  of een account bij een Internet Service Provider (ISP) nodig.  
 
 
b) Nintendo DS Xploder Gamesaves voor het eerst configureren 

1. Plaats de schijf van Nintendo DS Xploder Gamesaves in het cd-romstation van de pc en sluit de lade.  
2. Na een paar seconden verschijnt het installatie-startpaneel. Als het startpaneel niet automatisch verschijnt, 

dubbelklik je op het pictogram ‘Deze computer’. Vervolgens dubbelklik je achtereenvolgens op het cd-
rompictogram en het bestand NDSXploder_Gamesaves_setup.exe om het startpaneel weer te geven.  

3. Volg de instructies op het scherm om Nintendo DS Xploder Gamesaves op de pc te installeren.  
 

 

c) DS Game Cards op de pc aansluiten 
1. Steek de grotere USB-stekker van de meegeleverde USB-kabel in een vrije USB-aansluiting op de pc.  
2. Plaats de DS Game Card waarnaar je bestanden wilt downloaden of waarvan je bestanden wilt backuppen in 

de opening aan het uiteinde van de meegeleverde USB-kabel.  
 

 
d) De interface van Nintendo DS Xploder Gamesaves opstarten 

1. Controleer of de USB-kabel en de DS Game Card juist zijn aangesloten (zie boven).  
2. Dubbelklik op het pictogram van Nintendo DS Xploder Gamesaves op het bureaublad van de pc om het 

programma te starten.  
3. Je ziet nu de gebruikersinterface.  
 

 
2) OVERZICHT INTERFACE VAN NINTENDO DS XPLODER GAMESAVES 
 
Als je de Nintendo DS Xploder Gamesaves-software voor het eerst start, zie je een interface met 2 verschillende panelen 
(zie onder). Hieronder volgt een uitleg over elk paneel: 
 
a) Pc-paneel 
Dit is het linkerpaneel waarin alle spelbestanden worden weergegeven die op de pc zijn opgeslagen. De bestanden 
worden opgeslagen in groepsmappen, zodat je je eigen bestanden kunt herkennen en beheren door deze eenvoudigweg 
te groeperen.  

 
b) DS Game Card-paneel 
Dit is het paneel rechts. Hierin worden afbeeldingen en berichten weergegeven, zodat je weet wat de status is van de DS 
Game Card die via de USB-kabel is aangesloten.  
 
 
 
 
 



 
1. FILE (bestand) - Dit is de optie voor het menu ‘File’ (bestand).  
2. EDIT (bewerken) - Dit is de optie voor het menu ‘Edit’ (bewerken).  
3. HELP (help): Dit is de optie voor het menu ‘Help’ (help).  
4. WEBBANNER - Dit is de webbanner. Hierin worden afbeeldingen, animaties of berichten van de Xploder-

websites weergegeven.  
5. MINIMALISEREN - Deze knop minimaliseert de toepassing.  
6. SLUITEN - Deze knop sluit de toepassing.  
7. DS GAME CARD-PANEEL - Dit paneel geeft afbeeldingen en berichten weer, zodat je weet wat de status is 

van de DS Game Card die via de USB-kabel is aangesloten.  
8. DE KNOP ‘COPY TO PC’ (kopiëren naar pc) - De knop ‘Copy to PC’ (kopiëren naar pc) kopieert het 

geselecteerde bestand naar een van tevoren geselecteerde map in het pc-venster.  
9. FILE INFORMATION (bestandsinformatie) - Dit is het paneel met bestandsinformatie. Als je op bestanden of 

mappen klikt en deze selecteert, verschijnen hier de gegevens over het betreffende bestand.  
10. WEBSITELINK - Deze knop linkt door naar de Xploder-website.  
11. COPY TO DS GAME CARD (kopiëren naar DS Game Card) - Dit is de knop ‘Copy to DS Game Card’ 

(kopiëren naar DS Game Card). Hiermee kopieer je een van tevoren geselecteerd DS-bestand van het pc-
paneel naar de aangesloten DS Game Card.  

12. RSS-FEED - De RSS-feed houdt de gebruiker op de hoogte over het meest actuele nieuws.  
13. PC-PANEEL- Dit paneel geeft de mappen en bestanden weer die op de pc zijn opgeslagen.  
14. PC-BESTANDEN – Dit zijn de spelbestanden die op de pc zijn opgeslagen.  
15. PC-MAPPEN - In deze mappen (de namen zijn afgeleid van de namen van de spellen) worden de bestanden 

opgeslagen die je uit de online sectie hebt gedownload, of de bestanden die je gebackupt hebt van de DS 
Game Cards.   

16. DE KNOP ‘INTERNET DOWNLOADS’ (internetdownloads) - Deze knop opent het paneel voor 
internetdownloads.  

17. INTERNETDOWNLOADPANEEL - Dit paneel geeft de bestanden weer die je uit de online database met 
spelbestanden kunt downloaden.  

 
 
3) BESTANDEN OP DE PC BEHEREN 
Met Nintendo DS Xploder Gamesaves kun je alle DS-spelbestanden op de pc opslaan en beheren. Je kunt 
spelbestanden op DS Game Cards snel en eenvoudig kopiëren, verwijderen en backuppen.  
 
In de volgende secties vind je een gedetailleerde uitleg over de functies van Nintendo DS Xploder Gamesaves, zodat je je 
spelbestanden direct kunt gaan beheren.  



 
a) Bestanden op de DS Game Card naar de pc kopiëren/backuppen 
Je kunt bestanden op DS Game Cards naar het pc-paneel kopiëren of backuppen door de onderstaande stappen te 
volgen.  
 

1. Controleer of de USB-kabel op de juiste wijze op de pc is aangesloten, en of de DS Game Card goed in het 
uiteinde van de kabel is geplaatst.  

2. In het rechterpaneel van de DS GameSaves-interface zie je de volgende afbeelding: 

3.  
4. Je weet nu dat het spel op de juiste wijze is aangesloten. Klik nu op de knop ‘Copy to PC’ (kopiëren naar pc).  
5. Het bestand wordt nu van de DS Game Card naar de pc gekopieerd. Afhankelijk van de grootte van het 

spelbestand kan dit enige tijd in beslag nemen.  
6. Er verschijnt een dialoogvenster waarin je de volgende gegevens kunt invoeren: 
 
7. Game Name (spelnaam) (bijvoorbeeld ‘Mario Kart DS’) 
8. Save Name (bestandsnaam) (bijvoorbeeld ‘Circuits’) 
9. Save Description (bestandsomschrijving) (bijvoorbeeld ‘Alle toegankelijke circuits op 5 niveaus’) 

 
10. Nadat je de benodigde informatie hebt ingevoerd en op ‘OK’ hebt geklikt, wordt het bestand op de aangesloten 

DS Game Card toegevoegd aan de map in het linkerpaneel. Dit is de map met de spelnaam die je hierboven 
hebt ingevuld (bijvoorbeeld ‘Mario Kart DS’).  

 
Als je reeds een map in het linkerpaneel hebt voor het spel waarvan je een bestand wilt backuppen, kun je de 
onderstaande stappen volgen om het bestand op de DS Game Card aan de map toe te voegen: 
 

1. Linksklik op de afbeelding in het rechterpaneel en houd de muisknop ingedrukt.  
2. ‘Versleep’ het spel dat op de kabel is aangesloten naar de map.  
3. Er verschijnt een dialoogvenster. Hier kun je de Save Name (bestandsnaam) en Save Description 

(bestandsomschrijving) invoeren van het bestand dat je aan het kopiëren bent.  
4. Voer deze informatie in en klik op ‘OK’.  
5. Het bestand op de DS Game Card is nu gebackupt naar de pc.  

 
b) Bestanden vanuit het pc-paneel naar de DS Game Card kopiëren 
Je kunt bestanden vanuit het pc-paneel terugkopiëren naar je DS Game Cards door de onderstaande stappen te volgen.  
 

1. Sluit de DS Game Card goed op de kabel aan, zodat de volgende afbeelding verschijnt: 
 

2.  
 

3. Open nu de map met het spelbestand dat je wilt kopiëren en linksklik om het bestand te selecteren.  
4. Als je op de knop ‘Copy to DS Game Card’ (kopiëren naar DS Game Card) klikt, wordt het bestand gekopieerd 

naar de DS Game Card. Afhankelijk van de grootte van het bestand kan dit enige tijd in beslag nemen. Als het 
bestand wordt gekopieerd, zie je de volgende afbeelding: 

 



5.  
6. Als het bestand volledig is gekopieerd, zie je de volgende afbeelding: 

 

7.  
8. Je kunt de DS Game Card nu van de kabel loskoppelen, het spel spelen en gegevens op de DS-console 

bewaren! 
 
OPMERKING 
Als er reeds een spelbestand op de DS Game Card staat, geeft de software de volgende melding weer: “Save already 
exists on Game Card. Do you wish to Overwrite?” (Bestand bestaat reeds op Game Card. Wil je overschrijven?) ALS JE 
OP ‘YES’ (JA) KLIKT, WORDT HET BESTAND OP DE DS GAME CARD OVERSCHREVEN. HET BETREFFENDE 
SPELBESTAND GAAT DAN VERLOREN. Als je twijfelt, maak je eerst een backup van het bestand op de DS Game 
Card. Hiervoor volg je de stappen in sectie 3(a).  
 
BELANGRIJK 
Probeer geen bestanden naar spellen te kopiëren die niet bij de betreffende bestanden horen. Probeer bijvoorbeeld geen 
bestand van Nintendogs naar een Game Card voor Metroid Prime te kopiëren. Dit kan tot ongewenste resultaten en 
problemen met het spel leiden.  
 
c) Spelmap of bestandsgegevens bewerken 
Je kunt de spelnaam, de bestandsnaam of de bestandsomschrijvingen bewerken van alle bestanden die in het pc-paneel 
zijn opgeslagen. Om deze gegevens te bewerken, volg je de onderstaande stappen.  
 

1. Als je de spelnaam van een map wilt bewerken, linksklik je op de map, zodat deze wordt gemarkeerd.  
2. Selecteer achtereenvolgens de menuoptie ‘Edit’ (bewerken) en de suboptie ‘Rename Game’ (naam spel 

wijzigen).  
3. Er verschijnt een dialoogvenster waarin je de spelnaam kunt bewerken. Als je de spelnaam hebt bewerkt, klik je 

op ‘OK’ om deze op te slaan.  
 
Je kunt tevens de namen of omschrijvingen van bestanden bewerken. Hiervoor ga je als volgt te werk.  
 

1. Open de spelmap waarin het bestand is opgeslagen.  
2. Selecteer het DS-bestand waarvan je de gegevens wilt bewerken, door op het bestand links te klikken en het 

bestand te markeren.  
3. Selecteer achtereenvolgens de menuoptie ‘Edit’ (bewerken) en de suboptie ‘Save Details’ (bestandsgegevens). 
4. Er verschijnt een dialoogvenster waarin je de bestandsgegevens kunt bewerken. Als je de bestandsgegevens 

hebt bewerkt, klik je op ‘OK’ om deze op te slaan. 
 



d) Bestanden verwijderen 
Je kunt ongewenste DS-spelbestanden uit het pc-paneel of van de DS Game Card zelf verwijderen. Hiervoor ga je als 
volgt te werk.  
 

1. Selecteer het bestand dat je wilt verwijderen, door er met de muis op links te klikken.  
2. Selecteer achtereenvolgens de menuoptie ‘File’ (bestand) en de suboptie ‘Delete Save’ (bestand verwijderen). 

Er wordt gevraagd om een bevestiging.  
3. Als je op ‘OK’ klikt, wordt het bestand verwijderd. Als je op ‘Cancel’ (annuleren) klikt, blijft het bestand 

ongewijzigd.  
4. Je kunt het bestand dat je wilt verwijderen ook met de muis selecteren en vervolgens op de Delete-toets van 

het toetsenbord drukken.  
 

 
4) INTERNETDOWNLOADS 
Vanaf de Xploder online server kun je nieuwe spelbestanden downloaden. Hiervoor moet je pc een verbinding hebben 
met internet.  
 
a) Gebruikersconfiguratievak 
Als je voor het eerst op de knop ‘Internet Downloads’ (internetdownloads, zie onder) klikt, verschijnt het 
gebruikersconfiguratievak. Hier voer je je gegevens in. 
 
Het gebruikersconfiguratievak ziet er als volgt uit: 
 
 

 
 
 
In de vakken typ je je e-mailadres, het gekozen wachtwoord, een alias en de productsleutel.  
 
De productsleutel is een getal met 16 cijfers dat te vinden is op de productsleutelkaart in de doos van Nintendo DS 
Xploder Gamesaves.  
 
Zodra je al deze gegevens hebt ingevuld, druk je op ‘OK’. De Nintendo DS Xploder Gamesaves-toepassing maakt een 
verbinding met de online database, waarna het internetdownloadpaneel verschijnt.  
 
Het internetdownloadpaneel schuift uit het linkerdeel van de hoofdinterface en ziet er als volgt uit:  
 



 
 
 

1. SLUITEN - Deze knop sluit het internetdownloadpaneel.  
2. INTERNET DOWNLOADS (internetdownloads) - Met deze knop kun je het paneel openen en sluiten.  
3. SEARCH (zoeken) - Deze knop geeft het zoekdialoogvenster weer, dat verderop in deze handleiding 

uitgebreider wordt besproken.  
4. INTERNETDOWNLOADPANEEL- Dit is het paneel waarop alle bestanden worden weergegeven die van de 

online server kunnen worden gedownload.  
5. DOWNLOAD TO PC (downloaden naar pc) – Deze knop downloadt het geselecteerde bestand naar een van 

tevoren geselecteerde map in het pc-paneel.  
6. BESTANDEN – Dit zijn de bestanden die kunnen worden gedownload.  

 
b) Bestanden zoeken 
Om in de online database naar spelbestanden te zoeken, volg je de onderstaande stappen: 
 

1. Terwijl het internetdownloadpaneel is geopend, klik je op de knop ‘Search’ (zoeken).  
2. Er verschijnt een dialoogvenster. In de open ruimte typ je de naam van het spel.  
3. Als je op ‘OK’ klikt, wordt er een zoekopdracht uitgevoerd. Als je het vak ‘Name’ (naam) leeg laat, worden alle 

resultaten weergegeven.  
 
 
 
c) Bestanden vanuit het internetpaneel naar pc-mappen downloaden 
 
Om de gezochte bestanden naar de pc-mappen te downloaden, volg je de onderstaande stappen en ‘versleep’ je de 
bestanden: 
 

1. Selecteer het bestand dat je wilt downloaden en houd de linkermuisknop ingedrukt.  
2. Versleep het bestand naar de juiste spelmap in het pc-paneel.  
3. Herhaal deze procedure om zo veel bestanden te downloaden als je wilt.  



4. Kopieer nu de bestanden van het pc-paneel naar de DS Game Cards, zoals hierboven wordt beschreven in 
sectie 3(b).  

 
5) RSS-FEED 
De RSS-feed is een tekstfeed onder in de gebruikersinterface van Nintendo DS Xploder Gamesaves. De RSS-feed houdt 
je op de hoogte en geeft actuele informatie over verkrijgbare bestanden en de DS.  
 
Je kunt de RSS-feed naar wens wijzigen (bijvoorbeeld in MSN). Daarvoor ga je als volgt te werk:  
 

1. Ga naar de menuoptie ‘Edit’ (bewerken) en selecteer vervolgens ‘RSS URL’.  
2. Typ of plak de URL van de gewenste RSS.  
3. Klik op ‘OK’.  

 
De RSS-feed wordt nu bijgewerkt en de gekozen RSS-feed wordt onder in de interface weergegeven.  
 
6) VEEL GESTELDE VRAGEN 
 
Q: Als ik mijn DS Game Card op de kabel aansluit, wordt deze niet herkend door de pc-software. Waarom wordt 
mijn spel niet herkend? 
A: Controleer of het spel goed is geplaatst. De DS Game Card moet volledig in het uiteinde van de kabel worden 
gestoken. Controleer vervolgens of de connectors op de DS Game Card schoon zijn. Soms kan het spel niet goed worden 
uitgelezen als de DS Game Card vies is.  
 
Q: Ik heb het spel ‘Elektroplankton’, maar het wordt niet herkend. Er zijn ook geen bestanden beschikbaar.  
A: Het spel ‘Elektroplankton’ heeft geen optie waarmee je het spel kunt opslaan. Er zijn geen opslagruimten. Daarom kan 
het spel niet door de software worden gelezen. Omdat er geen opslagruimten zijn, kunnen we voor dit spel geen 
spelbestanden maken.  
 
Q: Het bestand dat ik van het pc-paneel naar mijn DS Game Card heb gekopieerd, verschijnt niet op de DS Game 
Card. Waarom niet? 
A: Controleer of je het juiste bestand naar de kaart hebt gekopieerd. Kopieer bijvoorbeeld geen bestand van Mario Kart 
naar de Nintendogs-cassette en vice versa.  
Controleer tevens of je tijdens het opslaan lang genoeg heb gewacht voordat je de DS Game Card van de kabel hebt 
losgekoppeld. Controleer of je het bericht “Writing data complete” (gegevens weggeschreven) hebt gezien alvorens de 
kaart los te koppelen.  
 
7) CONTACTGEGEVENS  
 
Technische ondersteuning 

Blaze @ Fire International Ltd 
Unit 15 
Shaw Wood Business Park 
Shaw Wood Way 
Doncaster 
England 
DN2 5TB 
 
 
Of via e-mail op support@xploder.net 
 
     
 
 


