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1 fon i r ietmaanlBe g kejri

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

Lees voor het gebruik ook de informatie in de
applicati  Gezondheids- en
veiligheidsinformatie in het Wii U™-menu, voor
belangrijke informatie waarmee je meer plezier met
deze software kunt hebben.

◆ Deze game bevat mogelijk reclame voor andere
producten.
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2 ll e srooC n rt

De volgende controller kan met het systeem
worden gesynchroniseerd en met deze software
worden gebruikt:

Om 1 vs 1 Local Battles (lokale gevechten voor 1
tegen 1)  te spelen, heb je naast de Wii U
GamePad een van de volgende controllers nodig:

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

♦ In plaats van een Traditionele Controller Pro kun je
ook een Traditionele Controller gebruiken.

♦ Er kan slechts één Wii U GamePad tegelijk met deze
software worden gebruikt.
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3 erwe vegarrSu ndou

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

 systeeminstellingen en kies je TV-GELUID,
gevolgd door SURROUND.



4 im i obavO e  r

Deze software ondersteu . Je kunt
compatibele amiibo™-accessoires gebruiken door
ze tegen het NFC-aanraakpunt () op de Wii U
GamePad aan te houden.

Je amiibo zijn er niet alleen voor de sier. Je kunt
NFC ('near field communication', communicatie
met de directe omgeving) gebruiken om je amiibo
te verbinden met compatibele software, zodat je
met ze kunt spelen in de game. Ga voor meer
informatie naar:
http://amiibo.nintendo.eu/

♦ Een amiibo kan door meerdere ondersteunde
softwaretitels worden gelezen.

♦ Als de gegevens op je amiibo zijn beschadigd en niet
kunnen worden hersteld, kun je je amiibo formatteren

amiibo-INSTELLINGEN in de
systeeminstellingen van het Wii U-menu. 
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5 cnu t seilnO i fen

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

・Onlinegevechten 

・Miiverse™ 

♦ Lees de Wii U-snelstartgids voor informatie over hoe
je met je Wii U-systeem verbinding kunt maken met
het internet.

・Ontvangen van nieuws en informatie over
evenementen 
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6 oe t z hticdeOu r jkli

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:
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7 g e emaevO d r
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erdien

Ontdek nieuwe
speelstijlen!

Koop nieuwe
uitrusting!
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8  enaan  senwiseveGeg n psls o

In deze game wordt er voor elke gebruiker van het
systeem een apart bestand met opgeslagen gegevens
gemaakt. Voortgang in de game wordt automatisch
opgeslagen. Wanneer het opslaan is voltooid,
verschijnt er 'Game Saved!' (het spel is opgeslagen!)
in beeld.

♦ Om opgeslagen gegeven issen ga je naar
GEHEUGENBEHEER in d  systeeminstellingen
in het Wii U-menu.

♦ Eenmaal gewiste gegevens kunnen niet worden
teruggehaald, dus wees hier voorzichtig mee.
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9 uts r gnisaB i ebs

¹ Wanneer je als inktvis in je eigen kleur inkt
rondzwemt, worden je inktreserves sneller
aangevuld.

² Druk tijdens het zwemmen in inktvisvorm op  om
verder te springen.
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♦ Je kunt de menu's ook gebruiken via het
touchscreen op de GamePad.

naaggureT

negitseveB

/negeweb rosruC

s'unem ni gnirutseB



10 egennli tenhvecuritBes n oing 

Speciaal wape

Terwijl je de grond me
inkt verft, loopt de mete
rechtsboven in het scher
langzaam vol. Wannee
deze meter vol is, kun j
je speciale wape
gebruiken met 

Superspron

Raak op de Wii 
GamePad het pictogra
van een teamgenoo
of het startpun  aa
om een supersprong uit t
voeren en snel naar di
locatie te gaan.
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11 -az m uneteH  alP

Terwijl je in het Plaza bent, is dit menu rechts in het
scherm van de Wii U GamePad te zien. Raak een van
de volgende functies aan om ze te gebruiken:

Bekijk een kaart van het Plaza.  Je ku
(aanpassen) aanraken om van gekozen wapens en
uitrusting te wisselen. 

MAP (kaart

Bekijk de huidige uitrusting van je personage. 

EQUIPMENT (uitrus

Bekijk de multiplayerlevels die je momenteel kunt
spelen.

STAGES (levels

Je kunt de volgende instellingen aanpassen:

OPTIONS (opties

Camera

Pas de gevoeligheid aan
van de bewegingen van
de camera bij het
kantelen van de GamePad
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12 rtaKa

Het Plaza is het hart van Inkopolis. Bestuur je
personage op het tv-scherm om de verschillende
faciliteiten te bezoeken.

♦ Sommige faciliteiten kun je ook bezoeken door het
touchscreen van de Wii U GamePad te gebruiken.

Gebruik de brievenbus om berichten op Miiverse
te posten. 

Op Miiverse posten

Speel in je eentje de heldenstand. 

Octo Valley: heldenstand

Koop nieuwe wapens en uitrusting. 

Winkels

Strijd via het internet. 

Lobby: Onlinegevechten
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Gebruik amiibo om speciale uitdagingen te
krijgen. 

amiibo Box (amiibo-verpakking)

Strijd één tegen één met een andere speler op
hetzelfde systeem. 

Battle Dojo: lokaal gevecht voor 1
tegen 1
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13 chss e enrmgtrUi u inst

Hoofddeksels Kleding

Schoenen Wapen

Pronk met je coole uitrusting in
onlinegevechten en

De hoofdeigenschap die de uitrusting heeft
vanaf het begin.

Basiseigenschap

Wapeneigenschappen
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Speciaal wapen

Subwapen

Spelersniveau [Level] en
ervaringspunten 

Extra eigenschappen die je voor je uitrusting
verdient via ervaringspunten. Het effect van
extra eigenschappen is zwakker dan het effect
van de hoofdeigenschap.

Extra eigenschappen

♦ Je verdient ervaringspunten voor je uitrusting
door die uitrusting te dragen in
onlinegevechten.
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14 elskWin

Om uitrusting te kopen i
winkels en hu
assortiment uit te breiden
zul je in niveau
moeten stijgen door aa
onlinegevechten mee t
doen. De beschikbare hoofddeksels,
schoenen veranderen dagelijks, dus neem regelmatig
een kijkje!

Hier is een kleine selectie van de
beschikbare uitrusti

Een goed
uitgebalanceerd
standaardwapen.

Splattershot
(spletterschot)

Pixelinktvis!
Superstijlvol!

Squidvader Cap
(Squidvader-pet)

Voel je de koning van
de slamdunks!

B-Ball Vest (home)
(basketbalshirt
(thuistenue))

Hightech sportschoenen
in funky kleuren.

Orange Arrows
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Hier verkopen ze alle wapens die je nodig hebt
om te kunnen experimenteren met heel veel
verschillende speelstijlen.

Ammo Knights

Hier verkopen ze petten, koptelefoons, brillen...
zo'n beetje alles wat je op je hoofd kunt zetten!

Cooler Heads

Of je nou op zoek bent naar iets klassieks of
juist iets excentrieks, deze kledingzaak heeft het
allemaal.

Jelly Fresh

Ze zeggen dat deze winkel altijd het perfecte
paar schoenen voor je weet te vinden.

Shrimp Kicks
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15 aleipec ensp waapewSub n sens 

Een bom die kort nadat je hem hebt
gegooid, ontploft. De ontploffing kan zowel
vijanden verslaan als het omliggende gebied
verven.

Een bom die ontploft zodra hij iets raakt. De
ontploffing is klein en niet erg krachtig,
maar je kunt deze bommen herhaaldelijk
gooien zonder al te veel inkt te gebruiken.

Dit wapen veroorzaakt geen schade, maar
laat al je teamgenoten weten wanneer er
vijanden in de buurt zijn.

Een bom die blijft plakken aan muren of de
grond. Ideaal om vijanden te grazen te
nemen die rondhangen op smalle
loopbruggen of naast muren.

Een bom die zich fixeert op een
tegenstander die voor je staat, en
vervolgens op hem of haar afstormt. De bom
laat een inktspoor op de grond achter, dus
misschien kun je gelijk als inktvis dat spoor
volgen om dichter bij je tegenstanders te
komen!

)rekeozleod( rekeeS

)mobfeelk( bmoB noitcuS

)rosnes( rosneS tnioP

)mobfolp( bmoB tsruB

)mobretteps( bmoB talpS

snepawbuS



Dit apparaat bevestigt zich aan de grond of
een muur en sproeit dan inkt in het rond. Je
kunt er maar één tegelijk plaatsen. Als je
een nieuwe plaatst, verdwijnt de oude.

Met dit wapen creëer je een muur van inkt
voor je, waardoor vijanden je niet kunnen
aanvallen of naderen. Als vijanden de muur
aanvallen, gaat hij sneller kapot. Je kunt er
maar één tegelijk plaatsen.

Dit apparaat geeft een speciaal signaal dat
Inklings kunnen waarnemen. Zodra het
wordt geplaatst, verschijnt het op iedereens
kaart, zodat je teamgenoten naar die plek
kunnen gaan met een supersprong. Dit
werkt maar één keer, dus zodra iemand een
supersprong maakt, gaat het apparaat
kapot. Je kunt er drie tegelijk plaatsen.

Deze fles bevat een giftige vloeistof die uit
een bepaald beest is gewonnen. Als een
Inkling de vloeistof aanraakt, worden zijn of
haar vaardigheden voor een bepaalde tijd
beperkt en is de Inkling niet erg effectief in
de strijd.

Plaats deze mijn op de grond, en hij ontploft
zodra een vijand te dicht in de buurt komt.
Hij wordt verborgen door inkt van jouw
kleur, maar als hij een andere kleur krijgt,
ontploft hij onmiddellijk. Je kunt er maar één
tegelijk plaatsen.

snepaw elaicepS

)njimtkni( eniM knI

)rethcirwtno( rotpursiD

)nekabsivtkni( nokaeB diuqS
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)reieorps( relknirpS



Hiermee kun je tijdelijk krachtige schoten
afvuren die een wijd verticaal gebied
bestrijken.

Val aan met krachtige geluidsgolven die in
een rechte lijn dwars door obstakels heen
gaan.

Vuur een raket af die een vernietigende
tornado veroorzaakt. Je bepaalt waar de
raket landt door een locatie aan te raken op
de kaart op de Wii U GamePad.

Creëer een barrière die je voor bepaalde tijd
beschermt tegen vijandelijke aanvallen. Je
kunt het effect delen met teamgenoten in je
directe omgeving.

♦ Het pictogram verandert op basis van het
subwapen dat beschikbaar is.

Gebruik voor korte tijd je subwapen zonder
dat je er inkt voor verbruikt.

Verander in een reuzeninktvis die de grond
kleurt met jouw inkt terwijl je je verplaatst.
Je kunt je ook probleemloos door de inkt
van je tegenstanders verplaatsen. Val je
tegenstanders aan met een krachtige
draaiaanval door te springen!

Dit apparaat toont je waar je tegenstanders
zich bevinden. Je hele team kan voor korte
tijd op de kaart zien waar jullie
tegenstanders zich bevinden.

)rotasilakolohce( rotacolohcE

nekarK

)gaalvnemmob( hsuR bmoB
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16 cev h netelnO i gen

Kies JOIN FRIENDS (meedoen met vrienden) om mee
te doen aan een normaal gevecht waarin een van je
vrienden meespeelt.

Neem het op tege
spelers van over de hel
wereld in teams van vie
tegen vier

Join a friend in battle (meedoen met een
vriend

Neem het op tegen spelers van over de hele wereld in
gevechten van vier tegen vier. Tijdens deze gevechten
gelden speciale regels die afwijken van de regels in
normale gevechten.
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17 re esiM vi

♦ Om gebruik te kunnen maken van deze functie,
moet je verbonden zijn met het internet en Miiverse
al hebben ingesteld.

Je kunt vanuit d
brievenbus in het Plaz
berichten posten o
Miiverse. Je personage
inclusief de outfit die j
aanhebt, en je berich
verschijnen vervolgens in het Plaza v
spelers.
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18 emnve enteneuweNi n es 

Als je verbonden bent me
het internet, kun je in he
Plaza het laatste nieuw
en informatie ove
evenementen ontvangen.
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19 n s(éé er)peldenHel nd sta

Betreed een geheime ondergrondse wereld en neem
het op tegen het octopusleger! Grijp de Elektrovis aan
het eind zonder al je levensenergie te verliezen, om
een level te voltooien.

Je verliest een segment als je te veel schade
oploopt en uit elkaar spat, en je krijgt een
segment terug als je over een checkpoint loopt
of zwemt. Als je levensmeter leeg is, word je
teruggestuurd naar Octo Valley.

Levensmeter

Hier zie je hoeveel krachteiere ) je hebt
verzameld.

Krachteieren

In elk level is een mysterieuze papierrol verstopt
die geheimen over de wereld bevat. Je ziet dit
pictogram als je de papierrol in een level hebt
gevonden.

Gezonken papierrol
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20 ne   1 1 t ge ( el r )s 2 s ep  e g veoL k la e v o rohc t ne

Kies je wapens en het level, en neem het tegen elkaar
op. De winnaar is degene die de meeste punten
scoort door ballonnen te laten knappen.

Besturing voor de speler met de Wii U
GamePa

Gebruik het scherm en d
knoppen van de Wii 
GamePad om te spelen

Besturing voor de speler die naar de
televisie kijk

Kijk naar het tv-scherm e
bestuur je personage me
een Traditionele Controlle
Pro of een Wii U
controller Pro.
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21 cnu t seifima i -ob

Houd een compatibel
amiibo tegen het NFC
aanraakpunt op de Wii 
GamePad aan terwijl je j
bij de amiibo-verpakkin
in het Plaza bevindt, o
speciale amiibo-uitdagingen te spele

♦ Deze software schrijft geen gegevens naar je
amiibo.

Speel verschillende uitdagingen in levels die je hebt
voltooid in de heldenstand, om geld en andere
beloningen te verdienen.

・Inkling Girl (Inkling-meisje)
・Inkling Boy (Inkling-jongen)
・Inkling Squid (Inkling-inktvis)

Compatibele amiibo

negnigadtiu-obiima
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22 ornf m ieatipyCo r htig

Lees de Engelse versie van deze elektronische
handleiding voor informatie over intellectuele-
eigendomsrechten met betrekking tot deze
software, waaronder informatie over middleware-
componenten en opensourcesoftware-
componenten, voor zover deze zijn gebruikt.

.meetsys-U iiW teh nav eisrev ehcsilartsuA
/eseporuE ed tem kiurbeg roov neellA

.tsierev etadpumeetsys nee kjilegom
si nekiurbeg nennuk et erawtfos ezed mO

.tdrow raabkiurbno
erawtfos ezed tad nebbeh gloveg tot nak

,tkaam kjilegom erawtfos ed fo meetsys-U iiW
teh nav negnigizjiw ehcsinhcet eid erawtfos

fo ruutarappa edfoolrooegno nav kiurbeg teH
.nemmodnegie eleutcelletni

roov gnivegtew rood dmrehcseb nedrow
,dreveleg tdrow erawtfos ezed jib tad laairetam

kjiletfirhcs redna ne gnidieldnah ed ,erawtfos
ezeD .diehkjilekarpsnaa ekjilethcerleivic

fo/ne ekjilethcerfarts ni neretluser nak
nëeipok nav nedierpsrev teh fo/ne erawtfos ezed

nav nerëipok dfoolrooegno teH !dmrehcseb
kjilethcersruetua si erawtfos ezed :KJIRGNALEB
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snevegegtcatnoC

:etisbew-odnetniN ed po nedniv
et si netcudorp ezno revo eitamrofni reeM

moc.odnetnin.www

:raan
ej ag fo ,meetsys-U iiW ej nav gnidieldnah ed ej

seel nemelborp nav nessolpo teh jib pluh rooV

moc.odnetnin.troppus


