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1 fon i r ietmaanlBe g kejri

Lees voor het spelen ook de informatie in de
applicatie  Gezondheids- en
veiligheidsinformatie in het Wii U-menu, voor meer
informatie en tips om meer plezier met deze
software te hebben.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je
begint met spelen. Als kinderen deze software
gebruiken, dient een ouder of voogd deze
handleiding te lezen en aan hen uit te leggen.

Deze software werkt alleen met de Europese/
Australische versie van het Wii U-systeem.

Bedankt dat je hebt gekozen voor Wii Party™ U
voor Wii U™.

Je kunt de taal van het spel veranderen door
een andere taal in te stellen voor het systeem.
Je kunt de taal van het systeem wijzigen in de

 systeeminstellingen.

De taal in het spel is afhankelijk van de taal die
is ingesteld voor het systeem. Het spel
ondersteunt acht verschillende talen: Engels,
Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands,
Portugees en Russisch.

Taalkeuze

Leeftijdsclassificatie



www.censorship.govt.nz

OFLC (Nieuw-Zeeland):

www.classification.gov.au

Classification Operations Branch (Australië):

www.usk.de

USK (Duitsland):

www.pegi.info

PEGI (Europa):

Informatie over de leeftijdsclassificatie voor deze
en andere software vind je op de website van
het in jouw regio gebruikte classificatiesysteem.



2 ll e srooC n rt

De volgende controllers kunnen met deze software
worden gebruikt wanneer ze met het systeem zijn
gesynchroniseerd:

Controllers synchroniseren

Ga naar het HOME-menu
en kies CONTROLLER-
INSTELLINGEN, gevolgd
door SYNCHRONISEREN.
Volg de instructies op het
scherm om je controller te synchroniseren.

Wii U GamePad Wii-afstands-
bediening

◆ Het aantal benodigde controllers verschilt per spel. Er
kunnen maximaal vier spelers tegelijk samen spelen.

◆ Er kan slechts één Wii U GamePad tegelijk met deze
software worden gebruikt.

◆ Om een Wii-afstandsbediening/Wii-afstandsbediening
Plus te gebruiken heb je een sensorbalk nodig. Lees
de Wii U-handleiding voor meer informatie over het
plaatsen van de sensorbalk.

◆ In plaats van een Wii-afstandsbediening kun je ook
een Wii-afstandsbediening Plus gebruiken.

Deze software ondersteunt geluidsweergave in
lineaire PCM 5.1-surround.
Om het geluid in surround weer te geven ga je
naar de categorie 'Televisie' in de

 systeeminstellingen en stel je de weergave in
op SURROUND.

◆ Om voor deze software surroundweergave te
gebruiken moet je je Wii U-systeem via een HDMI™-
kabel aansluiten op audioapparatuur die
surroundweergave ondersteunt.

◆ Lees de handleiding van je audioapparatuur
informatie over compatibiliteit en instellingen.

Surroundweergave



3 cnu t seilnO i fen

Maak verbinding met het internet om van deze
functies gebruik te maken:

◆ Lees de Wii U-snelstartgids en raadpleeg de
categorie 'Internet' in de  systeeminstellingen voor
informatie over hoe je met je Wii U-systeem
verbinding kunt maken met het internet.

◆ Lees het gedeelte over Miiverse in de elektronische
Wii U-handleiding voor meer informatie over Miiverse.
Druk op  op de controller en kies  HANDLEIDING
in het HOME-menu om de elektronische Wii U
handleiding te bekijken. 

◆ Om op Miiverse te posten, moet je van tevoren
verbinding maken met het internet en Miiverse
instellen.

Beoordelingen opsturen en posts plaatsen

Stuur beoordelingen op over de spellen die je
hebt gespeeld en plaats posts op  Miiverse™.

Beoordelingen bekijken

Bekijk beoordelingen van spellen, en posts die
geplaatst zijn op Miiverse. 

9
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4 oe t z hticdeOu r jkli

Functie Omschrijving

Online
interactie in
games

Beperkt de mogelijkheid
beoordelingen en posts te bekijken
in het archief en elders, en de
mogelijkheid om na afloop van een
spel een beoordeling op te sturen en
post te plaatsen. 

Miiverse

Beperkt het posten op Miiverse en/of
het bekijken van posts op Miiverse
van andere spelers. Je kunt kiezen
om alleen posten te beperken, of
zowel posten als bekijken. Geen van
beide instellingen beperkt het
bekijken van beoordelingen.

Ouders/voogden kunnen bepaalde functies van het
Wii U-systeem beperken via het  ouderlijk
toezicht in het Wii U-menu. 
De volgende functies kunnen worden beperkt:

9



5 ethn nue mitusBe g nri

Je kunt je door het menu begeven door de
Wii U GamePad of een (verticaal
vastgehouden) Wii-afstandsbediening te
gebruiken.

Bevestigen  

Scrollen  /   / 

◆ Je kunt deze acties ook uitvoeren met gebruik
van het touchscreen op de GamePad.

Druk tijdens een
spel op  om het
pauzemenu weer te
geven.

Pauzemenu

Annuleren/terug  

Selecteren 



6 ver  en w reneijdnveneGeg s laas op

Gegevens worden tijdens het spelen op
bepaalde punten automatisch opgeslagen.

◆ Om de opgeslagen gegevens van Wii Party U te
verwijderen ga je naar GEHEUGENBEHEER in de
systeeminstellingen in het Wii U-menu.

◆ Je kunt gegevens overdragen naar een ander
Mii™-personage wanneer je een deelnemend Mii-
personage verwijderd uit Mii-maker.



7 em undoH fo

Hier kun je de
spelstand en overige
opties kiezen.

Tv-party

Een tot vier spelers kunnen deelnemen in
spellen (zoals bordspellen) waarbij je naar het
tv-scherm moet kijken.

Thuisparty

Twee tot vier spelers gebruiken de Wii U
GamePad en Wii-afstandsbedieningen om te
spelen, en gebruiken de huiskamer als
speelveld.

GamePad-party

Een of twee spelers maken alleen gebruik van
de GamePad om te spelen.

Overige opties



Minigames

Kies uit een grote selectie minigames.

Suggesties

Wesley zal je een spel voorstellen, gebaseerd
op het aantal huidige spelers en het soort spel
dat je wilt spelen.

Archief

Bekijk gegevens zoals spelrecords en
geweldige prestaties of maak verbinding met
het internet om beoordelingen van anderen te
bekijken.  Je kunt ook kiezen of posts
die op Miiverse geplaatst zijn op het
titelscherm te zien zullen zijn.

9



8 ta s enrtn Ee elsp

Elk spel volgt verschillende stappen om te
beginnen. Volg de instructies op het scherm
om verder te gaan, zoals in het onderstaand
voorbeeld.

Een basisuitleg van
het spel wordt
getoond.

Als een controller
verbonden is, zal zijn
pictogram oplichten.

1. Kies een spel

2. Kies het aantal spelers

◆ Je zult de Wii-afstandsbediening moeten
synchroniseren met het Wii U-systeem voor
je het spel opstart. Zie 'Controllers
synchroniseren' voor meer informatie.

Druk op een
willekeurige knop
op de 
Wii-afstands-
bediening om hem
te verbinden met
het Wii U-systeem.

De Wii-afstandsbediening
verbinden

2



Wanneer je een spel
start, zullen uitleg en
besturing te zien zijn.

◆ Vanaf de tweede keer dat je een spel start, kun je
kiezen of je de uitleg wilt zien.

3. Start een spel



9 nbean a v gennelirdeoBeo l n eeing

Als je verbonden bent met het internet zul je
spellen die je hebt gespeeld kunnen
beoordelen en spellen kunnen bekijken die
anderen hebben aanbevolen.

Geef na afloop van
een spel aan hoe leuk
het was door het een
aantal  toe te
kennen.

Een spel beoordelen

Je kunt een post schrijven en plaatsen op
Miiverse.

Een post schrijven

◆ Om tafelgames en minigames te beoordelen, volg
je de instructies in het menu dat op het spel
volgt.

◆ Om een post te schrijven, start je Wii Party U op
met je gekoppelde Nintendo Network™ ID en
speel je met het persoonlijke Mii-personage.



Als je verbonden bent
met het internet, kun
je de

-beoordelingen
bekijken die spellen in
Europa en Australië
hebben gekregen door in Archief in het
hoofdmenu te kiezen tussen BEOORDELINGEN
VAN SPELSTANDEN, BEOORDELINGEN VAN
MINIGAMES of BEOORDELINGEN VAN
TAFELGAMES. Als je niet verbonden bent met
het internet zul je alleen de beoordelingen
kunnen zien die op jouw Wii U gemaakt zijn.

Beoordelingen bekijken

Kies een spel in

Posts van anderen

◆ De mogelijkheid om een geweldige prestatie
te leveren en de bijbehorende voorwaarden
verschillen per spel.

◆ De meeste geweldige prestaties komen voor
als je met vier spelers speelt.

Als er een
geweldige prestatie
geleverd wordt
(zoals wanneer alle
spelers precies
dezelfde score behalen in een spel), kun
je een post op Miiverse plaatsen.

Geweldige prestaties



Beoordelingen om te
zien wat anderen
hebben geschreven.

Je kunt zien hoe
populair een spel
is door
BEOORDELINGEN
te kiezen.

Beoordelingen



10 vd i seapS e le

Als je voor een spel moet wisselen tussen
een Wii-afstandsbediening en de Wii U
GamePad, zorg dan dat je beiden bij de
hand hebt voor je begint.

Kies een plat oppervlak als je de
GamePad op de vloer plaatst. Zorg dat er
genoeg ruimte om de GamePad heen is
om veilig te kunnen spelen. Op de
GamePad stappen of ertegenaan
schoppen, kan verwondingen veroorzaken
of schade aan de GamePad en nabije
voorwerpen tot gevolg hebben.

Voor sommige spellen moet je de
GamePad omdraaien en zo het scherm
aan andere spelers laten zien. Als het
moeilijk is om de GamePad zo vast te
houden, leg hem dan op een stabiel
oppervlak zoals een tafel of je schoot.

Als je een GamePad-party spel speelt of
speelt met de GamePad op de vloer, zorg
dan dat de GamePad niet tegelijkertijd
opgeladen wordt. Als je handen of voeten
verstrikt raken in de snoeren van de Wii U
GamePad-voeding, kan dit verwondingen
veroorzaken of schade aan zowel de
GamePad als nabije voorwerpen tot
gevolg hebben.

Als je in de Thuispartystand Waterdragers
speelt, zorg dan dat er genoeg ruimte om
je heen is en maak geen abrupte
bewegingen. Als je dit wel doet, kan dat
verwondingen veroorzaken of schade aan
de GamePad en nabije voorwerpen tot
gevolg hebben.



11 ornf m ieatipyCo r htig

Alleen voor gebruik met de Europese/
Australische versie van het Wii U-systeem.

Het gebruik van ongeoorloofde apparatuur of
software die technische wijzigingen van het
Wii U-systeem of de software mogelijk maakt,
kan tot gevolg hebben dat deze software
onspeelbaar wordt.
Om deze software te kunnen gebruiken is
mogelijk een systeemupdate vereist.
Uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Verhuur is
niet toegestaan.

BELANGRIJK: deze software is auteursrechtelijk
beschermd! Het ongeoorloofd kopiëren van
deze software en/of het verspreiden van kopieën
kan resulteren in strafrechtelijke en/of
civielrechtelijke aansprakelijkheid. Deze
software, de handleiding en ander schriftelijk
materiaal dat bij deze software wordt geleverd,
worden beschermd door wetgeving voor
intellectuele eigendommen.

© 2013 Nintendo Co., Ltd.
The Tetris theme song is a registered trademark of
Tetris Holding in the U.S. and other countries,
used with permission.

Trademarks are property of their respective
owners. 
Wii U is a trademark of Nintendo.

The Nuance logo is a trademark of Nuance
Communications, Inc.

Havok software is © Copyright 1999-
2012 Havok.com, Inc. (or its
Licensors). All Rights Reserved.

This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.



12 nue gnitdnO sre

support.nintendo.com

Voor hulp bij het oplossen van problemen lees
je de handleiding van je Wii U-systeem, of ga je
naar:

www.nintendo.com

Meer informatie over onze producten is te
vinden op de Nintendo-website:

Contactgegevens


