
Nintendo DS Xplodemaster FAQ 

1. Voorwoord: 
Geschreven door Tinne de Wachter 
Dit document is een toevoeging op de officiële handleiding die bij het toestel zit bijgeleverd. 
Ik hang hier misschien een beetje een negatief beeld op over dit toestel, maar al bij al hoort dit 
toch tot één van de beters cheat apparaten. 
De blauwe tekst dat zijn opmerkingen en uitleg in het Nederlands 
De inhoud van dit document staat op http://www.everyoneweb.com/antonievh/ 

2. Inleiding: 
 
 

 
Hier hebben we het dus over. 
Best wel mooie verpakking. 
De Expodemaster zit in een tinnen box. Heel makkelijk om hem op te bergen. 

Voordelen: 
 

• Nederlandse handleiding 
• Propere site. (Alleen jammer dat alles in het Engels is.) 
• Mooie en handige verpakking. 
• Degelijk toestel. (ik gebruik het al sinds dit uitkwam nog nooit problemen mee gehad) 
• Degelijke software. 
• Legaal 
• Goede klanten service (wel in het Engels) 

Nadelen: 
 

• Misleidende reclame op de verpakking. 
• Weinig bijgeleverde Saves (zei noemen dat cheates) 
• Voor EU games wordt er maar traag geüpdate. 

http://www.everyoneweb.com/antonievh/


 

3. Wat doet Nintendo DS Xplodemaster ? 
 

Als we de voorkant van de verpakking mogen geloven kan dit toestel het 
volgende: 

• Unlock Secret Characters* 
• Shiny legends in party* 
• Mew in party* 
• Level up* 
• Power up* 
• Secret missions unlocked (mistery dungeon)* 

 
In kleine lettertjes staat er dan bij: “Cheats available are dependant on game and not all cheats 
available for all games” 
In het Nederlands is dat dan (vrije vertaling) : De Cheats die  beschikbaar zijn hangen af van 
de game. Niet alle cheats zijn beschikbaar voor alle games. 
 

Als we de achterzijde van de verpakking mogen geloven kan dit toestel 
het volgende: 
 
XplodéMaster Xploder Cheats for Nintendo DS features game saves for the latest Pokémon® 
games Diamond and Pearl, and also includes cheats for Pokémon® Mystery Dungeon, 
Pokémon® Link and Pokémon® Ranger!! 
 
Dit was niet waar toen ik dit aankocht. (Nu is dit wel het geval natuurlijk) 
Er waren wel cheats voor deze games maar niet voor de EU games. 
Het heeft 4 maand geduurd alvorens ik iets met cheats EU games van pokémon kon doen. 
  
Download, Manage, Create, Share  
 
Xploder XplodéMaster allows access to cheats in the form of convenient, easy to use, pre-
cheated game saves. These are easily downloaded (from the internet at www.xploder.net), 
managed using our unique Xploder software and interface and transferred via your PC using 
the bespoke cable we have created and included in this package.  
 
Supporting both European and US versions of the Pokémon® Diamond and Pokémon® Pearl 
smash hit games, XplodéMaster lets you start the game with a Full Bag and 5 Shiny LGNDS 
in your party and more! .  – Geweldig alleen ik leef in EU en kocht mijn Exploder in EU daar 
ben ik niets mee dus. (shiny Mew en de 5 legends heb ik nooit gezien - 
You can even share your best saves online with the rest of the Xploder Community 
 
Xploder XplodéMaster also allows you to access the full database of Xploder Cheats for the 
latest and greatest DS games, including Animal Crossing, Nintendogs, New Super Mario 
Bros. and many more, and is fully updateable online. You can also back up your favourite 
saves to your PC freeing valuable save slots on your DS games and back-up and manage 
those important saved games and delete any saves you no longer require. 



 
Download, Manage, Create, Share   -Samenvatting in het Nederlands- 
 
-Hier lezen we wat het toestel echt kan doen- 
 
Xploder XplodéMaster geeft je toegang tot pre-cheated (voorgecheate) game saves. Deze kun 
je gemakkelijk downloaden van www.xploder.net. 
Deze pré-cheated games kan je op je Game cassette zetten met de bijgeleverde kabel (cheat 
apparaat) 
Je kan ook Gemes saves toevoegen aan . www.xploder.net. 
Dit apparaat laat ook toe een backup te nemen van je game. 
 

4. Hoe download je die saves op je pc? 
Je zit op: 
http://xs.xploder.net/xploder/xploderui.asp?PID=90&gameid=20306&tab=gs 
Maar je kan niet aan de saves? 
 
Logisch je moet je eerst inloggen. Alleen ingelogde leden kunnen aan die saves. ;) 
 
De beste manier om die saves op je computer te krijgen staat in hoofdstuk 4 van de 
handleiding die bij de Xploder zit (dus bij “4) INTERNETDOWNLOADS”) 
 

5. Hoe log je in op de site? 
 

 
 

Hier kan je inloggen.  
 
 
Als je op inloggen klikt kom je op het volgende scherm: 

http://www.xploder.net/
http://www.xploder.net/
http://xs.xploder.net/xploder/xploderui.asp?PID=90&gameid=20306&tab=gs


 
 

Hier moet je dan het mail adres en het wachtwoord gebruiken dat je gebruikt hebt om je te 
registreren. 
 

6. Mijn Xploder (of zegt dat ik me moet registreren en ik weet niet 
hoe? 
 
Leest hoofdstuk 4 in de handleiding. 
 
 
Je moet je registreren met de product code die in het doosje zit. 
Dat staat normaal op een kaartje dat in de doos zit. 
 



7. Ik vind geen pokémon cheats als in “pokémon Diamond” in tik bij 
Search? 
Je tikte “pokémon Diamond” in je vind niks?  
 

 
Zoals je ziet kan dat ja. Je moet dan ook pokemon diamond intikken. (zonder accent op de E 
dus) 
En Tadaa: 

 
Als je gewoon pokemon intikt krijg je alle saves van alle pokémon games op Ds. 
Let wel op dat je deze download van de juist pokémon versie ;) 
 
Informatie uit de handleiding: 
 
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.  
 



8. Als ik een save van de site download waar moet ik die opslaan 
zodat ik die in mijn NDS Xpoder zie? 

 
Als je de software op de gebruikelijke plaats hebt geïnstalleerd moet je ze in de volgende map 
opslaan: C:\Program Files\Fire International\DSXploder\Saves 
 

9. waar vindt ik die handleiding er zat geen boekje in die doos? 
 
Dat klopt de handleiding staat op de cd die in het doosje zit. 
Je kan deze handleiding ook vinden op: http://www.everyoneweb.com/antonievh/ 
 

10. Zijn er nog sites waar ik saves kan downloaden? 
 
Niet dat ik weet nee. 
Je kan het miss wel eens vragen op een forum. 
 
Misschien kunnen ze jouw hier ook wel helpen: 
http://www.takeforum.com/antonievh/index.php?mforum=antonievh 
 

11. Kan je ook saves toevoegen aan http://www.xploder.net/ ? 
 
Ja dat kan. Je moet wel eerst inloggen. 
 

 

Daar op 
klikken om 
bestanden aan 
de site toe te 
voegen 

http://www.everyoneweb.com/antonievh/
http://www.takeforum.com/antonievh/index.php?mforum=antonievh
http://www.xploder.net/
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