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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.
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2 ll e srooC n rt

Met dit systeem kan een Wii U GamePad of een
Wii U-controller Pro worden verbonden.

♦ Er kan slechts één Wii U GamePad tegelijk met deze
software worden gebruikt.
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3 cnu t seilnO i fen

Maak verbinding met het internet om van de
volgende functie gebruik te maken:

・ Miiverse™ 

♦ Lees de Wii U-snelstartgids voor informatie over hoe
je met je Wii U-systeem verbinding kunt maken met
het internet.
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4 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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5 g e emaevO d r

THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS
HD is een exclusieve Wii U-remake van THE
LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS, een
klassieke actie-avonturengame op de Nintendo
GameCube™. Ga op avontuur en red je dierbaren,
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nereborp ej eid sretsnom alsrev ne ,po slezzup sol



6 gibe ennn n Ee elsp

Raak opties op de Wii U GamePad aan om ze te
selecteren. In sommige schermen kun je ook de
volgende knoppen gebruiken.

Allereerst geef je aan o
je een Wii U GamePa
wilt gebruiken of ee
Wii U-controller Pro
Vervolgens kies je o
een nieuw spel te beginnen een van de vakjes
met de tekst NEW QUEST LOG (nieuw avontuur).
Om verder te gaan met een opgeslagen avontuur,
selecteer je dat avontuur en kies je vervolgens
START.

♦ Deze namen en de moeilijkheidsgraad kun je later
niet meer veranderen.

Voor je aan je avontuur begint, moet je de naam
van je held en zijn paard invullen, en de
moeilijkheidsgraad kiezen.

♦ Ki  om de elektronische handleiding te
bekijken.
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7 ns eve b renehegeslOpg a  gegen

Selecteer eerst een opgeslagen spel om gegevens
te kopiëren of te wissen.

Je kunt je voortgang opslaan door SAVE GAME
(spel opslaan) te kiezen in het
verzamelingsscherm. 

♦ Na bepaalde gebeurtenissen wordt je gevraagd of je
je voortgang wilt opslaan.

♦ Als je een opgeslagen spel laadt, begin je mogelijk
op een andere plek dan waar je was toen je je
voortgang opsloeg. 

♦ Pas goed op als je opgeslagen gegevens overschrijft
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8 csd h mrefteH  ooh

Dit pictogram knippert als Midna je aandacht
probeert te trekken.

Levensmeter

Midna 

Miniatuurkaart 

Het niveau van je levensmeter daalt naarmate je
schade oploopt, bijvoorbeeld als je geraakt wordt
door een vijand of in een diepe afgrond valt. Het
spel is afgelopen wanneer je levensmeter
helemaal leeg is.

Druk op  om het kaartscherm te openen. 
Druk op  om het verzamelingsscherm te openen.

 Druk op  om de miniatuurkaart
tevoorschijn te laten komen of te laten verdwijnen.

Ander scherm kiezen

Hier zie je de acties en voorwerpen die aan de
knoppen zijn toegewezen.

Actiepictogrammen

Hier zie je acties die je kunt uitvoeren afhankelijk
van waar je je bevindt.

Acties afhankelijk van de situatie

Rupees (huidig aantal)
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♦ Druk nogmaals op  om terug te gaan naar de
normale weergave.

Normaal gesproken geeft de GamePad het
kaartscherm of voorwerpenscherm weer. Als
je op  drukt, krijg je echter het
hoofdscherm te zien, zodat je kunt spelen
zonder de tv te gebruiken.

Zonder televisie spelen

Als je levensmeter of zuurstofmeter leeg is, is het
Game Over. Kies RETRY (opnieuw proberen) om
verder te gaan waar je was gebleven, of RETURN

Terwijl je speelt, zie je soms de onderstaande
meters. In de game zelf krijg je hier meer
informatie over.

Als je een 'Vessel o
Light' (Tak des Lichts) bi
je hebt, geeft dit he
aantal 'Tears of Light
(lichttranen) aan dat j
hebt verzameld.

Deze meter verschijnt al
je onder water bent. Al
hij leeg is, is het spe
afgelopen.
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9 scen rmheorVo rpwe

Raak ITEMS (voorwerpen
aan op de Wii 
GamePad om he
voorwerpenscherm wee
te geven. Druk op  o
dit scherm weer te geven wanneer je zonder
televisie speelt of wanneer je de Wii U-controller
Pro gebruikt.

Wanneer je in een kerker bent, kan Ooccoo je
naar buiten warpen, terwijl zij in de kerker
achterblijft. Ooccoo Jr. kan je vervolgens
terugwarpen naar de plek waar je Ooccoo hebt
achtergelaten.

♦ Als je de kerker weer ingaat zonder dat Ooccoo Jr. je
terugwarpt, kun je niet meer naar Ooccoos locatie
warpen.

Raak een voorwerp aan, sleep het naar een
knoppictogram en laat het los om het voorwerp
aan die knop toe te wijzen. Je kunt ook het spel
pauzeren, een voorwerp selecteren door het aan
te raken, en vervolgens op , , of  drukken
om het voorwerp aan die knop toe te wijzen. Als
je tijdens het spelen op een van deze knoppen
drukt, gebruik je het voorwerp dat je aan die knop
hebt toegewezen.

♦ Druk als het spel gepauzeerd is in het
voorwerpenscherm op  om een beschrijving van
het geselecteerde voorwerp te bekijken.

♦ Druk op  om een voorwerp op te bergen wanneer
je het niet meer wilt gebruiken.
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Ooccoo Ooccoo Jr.

Werp je hengel uit in een rivier of meer om te
vissen. Als een vis bijt, haal je je lijn binnen door
de knop ingedrukt te houden waar je je hengel
aan hebt toegewezen.

♦ Als je je held met de vishengel hebt uitgerust, kun je
een fles met een bijenlarve of worm erin gebruiken
om aas aan je vishaakje vast te maken.

Verbruikt olie en kan gebruikt worden om je
omgeving te verlichten, fakkels aan te steken of
andere dingen in brand te steken. Je kunt de
lantaarn vasthouden en tegelijkertijd andere
voorwerpen gebruiken.

♦ Om de lantaarn met olie te vullen, moet je een fles
met olie gebruiken terwijl je je held met de lantaarn
hebt uitgerust.

Houd de knop waaraan je de katapult hebt
toegewezen, ingedrukt, en beweeg de GamePad
om te mikken. Je kunt ook  gebruiken om te
mikken. Laat de knop los om te schieten!

♦ Gebruik de katapult terwijl je je met  op een
doelwit concentreert om automatisch op dit doelwit
te schieten.

tlupataK
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Gooi de boemerang om een wervelwind te creëren
die onder andere vijanden op een afstandje
tijdelijk uit kan schakelen en voorwerpen naar je
toe kan brengen.

♦ De basisbesturing voor de boemerang is hetzelfde
als voor de katapult. Druk op  om meerdere
doelwitten aan te geven.

Gebruik de boog om van een afstandje op
vijanden te schieten of schakelaars in kerkers die
zich buiten je bereik bevinden, te activeren.

♦ De basisbesturing voor de boog is hetzelfde als voor
de katapult. Om voorwerpen zoals bommen te
combineren met de boog, rust je je held met de
boog uit en sleep je het voorwerp dat je met de boog

Deze explosieve voorwerpen brengen onder
andere schade toe aan je vijanden en blazen
gaten in muren. Pak een bom door op de knop te
drukken waar je je bommen aan hebt toegewezen,
en gooi hem vervolgens weg of leg hem neer.

In flessen kun je veel verschillende dingen
stoppen: drankjes om je levensmeter te vullen,
olie voor je lantaarn, aas om te gebruiken bij het
vissen, en zelfs feeën.
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10 hc e mrsaK a tr

Druk in het hoofdscherm op  om de
gebiedskaart (als je je buiten bevindt) of de
kerkerkaart (als je je in een kerker bevindt) weer
te geven. Druk nogmaals op  om terug te gaan
naar het hoofdscherm. Druk op  om in te
zoomen en op  om uit te zoomen of om terug te
gaan naar het hoofdscherm.

: Hier ben je het huidige gebied
binnengekomen

: Huidige locatie en richting

Raak de gebiedskaart aan om ee te plaatsen.
Verplaa met  en druk op  of  om in- of
uit te zoomen, terwijl de kaart gecentreerd blijft op

: Kerker

: Hier heb je je voortgang voor het laatst
opgeslagen

: Bestemming

Gebruik  op de kerkerkaart om tussen de
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verdiepingen te wisselen.

Kaartweergave

: Kamer waar je je op dit moment bevindt

: Kamer waar je eerder bent geweest

: Kamer waar je nog niet bent geweest

: Deur

: Schatkist (alleen zichtbaar als je het kompas
hebt gevonden)

: Eindbaas (alleen zichtbaar als je het kompas
hebt gevonden)

Laat alle kamers van de kerker zien.

Kerkerkaart

Laat zien waar alle schatkisten en de eindbaas
zich bevinden.

Kompas

Opent de deur van de kamer waar de eindbaas
zich bevindt.

Grote sleutel

Kerkerverdiepingen

: Verdieping waarop je je bevindt

: Verdieping waarop de eindbaas zich bevindt
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Raak MINI-MAP (miniatuurkaart) aan op de
Wii U GamePad om op het scherm van de
GamePad een miniatuurkaart weer te geven
van de locatie waar je je bevindt. Raa
e aan om in- en uit te zoomen.

Miniatuurkaart

♦ Sommige pictogrammen van de gebiedskaart
en de kerkerkaart worden ook weergegeven op

.traakruutainim ed
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11 ssng c rmherzVe a lime

Hier wordt je uitrusting weergegeven. De
uitrusting die je op dat moment in gebruik hebt, is
voorzien van een speciaal kader.

Stukjes hart

Uitrusting

Druk in het hoofdscherm op  om het
verzamelingsscherm weer te geven. Hier kun je
zien hoe ver je gevorderd bent met je opdrachten,
je spel opslaan of de spelinstellingen wijzigen.

Verzamel vijf stukjes hart om een nieuwe
hartcontainer te krijgen. 

Verzamelvoorwerpen

Dit zijn mysterieuze voorwerpen waar Midna naar
op zoek is.  Hier zie je welke van deze
voorwerpen je al hebt gevonden.

Samengesmolten schaduwen

Als je ver genoeg bent gekomen in de game,
wordt hier het amiibo™-pictogram weergegeven en
kun je amiibo-functies gebruiken. 

amiibo
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Kies OPTIONS (opties) om de volgende
spelinstellingen te wijzigen.
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12 tc i seaaB s si

Druk meermaals op  om een serie aanvallen met
je zwaard uit te voeren.

Door  een kant op te bewegen, beweeg je je
held. Zijn bewegingssnelheid is afhankelijk van
hoe ver je  beweegt. Als je naar de rand van een
afgrond rent, springt hij automatisch. Daarnaast
kun je  indrukken terwijl je beweegt om snel in
die richting te rollen. Door te rollen kun je ook
bijvoorbeeld muren en andere dingen rammen.
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♦ Je kunt dit ook op bepaalde personages gebruiken
en vervolgens op  drukken om van een afstandje
met ze te praten.

Houd  ingedrukt. Het pictogram boven het
hoofd van een vijand verandert va  na
Hiermee wordt aangegeven dat je je nu op die
vijand concentreert. Als je dit doet, kun je je met
je schild verdedigen tegen de aanvallen van die
vijand en bewegen terwijl je hem in het zicht
houdt.
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13 ca t seieepS c lai

Druk op  om afhankelijk van de situatie een
speciale actie uit te voeren.

Praat met ander
personages, bekij
borden of verdacht
plekken en open deure
en kisten

Ga kleine tunnels binnen. Als je in een tunnel
bent, kun je met  vooruit of achteruit kruipen en
kiezen welke kant je opgaat.

Als je een steen, pot o
soortgelijk voorwerp heb
opgepakt, druk dan op 
om het vlak voor je nee
te zetten. Om het t
gooien druk je op  terwijl je beweegt of je
ergens met  op concentreert.

Sommige kisten en andere voorwerpen kun je
verplaatsen. Grijp ze met  en duw ze vervolgens
weg of trek ze naar je toe met .
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Her en der vind j
speciale soorte
gras waarmee j
kunt fluiten. Ga bi
zulk gras staan e
druk op  om een spriet te plukken en
ermee te fluiten! Met de ene grassoort roep
je je paard, met de andere roep je een havik.

Fluiten met gras

Beweeg met . Je kunt achteruit lopen door 
voorzichtig te bewegen, of 180 graden draaien
door  sneller te bewegen.

Loop naar je paard toe en druk op  om erop te
springen. Druk op  als je stilstaat om af te
stijgen.

♦ De sporenpictogrammen geven aan hoe vaak je je

Druk tijdens het rijden o
 om je paard de spore
te geven en haar kort t
laten sprinten. Als je o
het juiste moment ee
sprint inzet, kun je zelfs over hekken en
vergelijkbare obstakels springen.
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14  sl w floatcA i  se

Op bepaalde momenten verandert je held in een
wolf. In deze vorm kan hij bepaalde acties
uitvoeren en is de besturing anders. Ook kun je in
deze vorm geen voorwerpen gebruiken.

Druk op  om te graven. Als je op bepaalde
plekken graaft, graaf je voorwerpen op, of kun je
onder een afgesloten deur of hek door graven.

Druk op  om j
zintuigen aan te scherpe
en dingen te zien die j
normaal niet kunt zien, o
om geuren te ontdekken
Dit kan heel handig zijn als je iets zoekt!

Je kunt kisten en andere voorwerpen wegduwen
door  ingedrukt te houden en  te bewegen.
Druk op  om potten en andere dingen op te
pakken.

Druk op  om met dieren te praten en afhankelijk
van de situatie andere acties uit te voeren. Druk
terwijl je beweegt op  om te sprinten.

eitautis ed nav kjileknahfa seitcA
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Om als wolf te huilen loop je naar het gras
dat je normaal gebruikt om te fluiten. Druk
op  om te huilen en volg de
voorbeeldmelodie (blauwe lijn) door je
toonhoogte aan te passen met .

Huilen

Nadat je Midna hebt ontmoet, kun je op 
drukken om met haar te praten en speciale acties
uit te voeren.

♦ Vanaf een bepaald punt in de game kun je Midna
vragen je naar verschillende plekken in de

Op bepaalde plekken ku
je grote sprongen make
door je op Midna t
concentreren met  e
vervolgens op  t
drukken.
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15 rwoo e enrpndHa i  vge

Hiermee kun je je levensmete
aanvullen

De volgende voorwerpen kunnen verschijnen
wanneer je vijanden verslaat of bepaalde
voorwerpen kapotmaakt.

Als je een hartcontainer pakt of vijf stukjes hart,
wordt er een hartje toegevoegd aan je
levensmeter. 

Met rupees kun je van alles kopen in Hyrule. De
waarde hangt af van de kleur.

Hartcontainer Stukje hart
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16 tenPos

Ki  in de lijst met stempels in het
verzamelingsscherm om op Miiverse te posten. Je
kunt de stempels die je hebt verzameld, gebruiken
in handgeschreven berichten.

Op bepaalde locaties e
in bepaalde schatkiste
vind je stempels die j
kunt gebruiken tijden
het posten op Miiverse

♦ Om onlinefuncties te gebruiken, moet je eerst

.nelletsni
esreviiM ne tenretni teh tem nekam gnidnibrev

nelemazrev slepmetS
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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/

♦ Elke amiibo kan slechts voor één softwaretitel tegelijk
spelgegevens bevatten. Om nieuwe spelgegevens te
creëren op een amiibo waarop al gegevens van een
andere softwaretitel zijn opgeslagen, moet je eerst de
bestaande spelgegevens w  Je kunt dit doen via
amiibo-INSTELLINGEN in d systeeminstellingen 
van het Wii U-menu.

♦ 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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Met een Wolf-Link-amiibo kun je het volgende:

♦ Ga voor meer informatie over compatibele amiibo

In de Schaduwgrot moet je alle vijanden op
een verdieping verslaan om naar de
volgende te kunnen. Als je het einde weet te
bereiken, krijg je een bijzondere beloning!

Over de Cave of Shadows

Gebruik de amiibo in het verzamelingsscherm om
je te bewijzen in de Cave of Shadows
(Schaduwgrot).

Je kunt je avontuur opslaan op een Wolf-Link-
amiibo. Daarna hoef je om je voortgang te laden
in het titelscherm alleen maar je amiibo tegen het
NFC-aanraakpunt op de Wii U GamePad te
houden.

♦ Let op: je kunt pas een amiibo gebruiken als je ver
genoeg bent in het verhaal.

)nedal lens( tratS kciuQ
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Wii U is a trademark of Nintendo.

.meetsys-U iiW teh nav eisrev ehcsilartsuA
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.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
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kjilethcersruetua si erawtfos ezed :KJIRGNALEB



20 nue gnitdnO sre

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


