
Yoshi's Woolly World™
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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

De volgende controllers kunnen met het systeem
worden gesynchroniseerd en met deze software
worden gebruikt:

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

♦ Om spelstanden voor meerdere spelers te spelen
heeft iedere speler zijn of haar eigen controller nodig.

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

♦ In plaats van een Wii-afstandsbediening kun je ook
een Wii-afstandsbediening Plus gebruiken.
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3 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/

♦ 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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4 cnu t seilnO i fen

Maak verbinding met het internet om van deze
functies 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.

♦ Als je meer wilt weten over Miiverse, lees dan het
hoofdstuk "Miiverse" in de elektronische Wii U-
handleiding. Om de elektronische Wii U-handleiding
te bekijken druk je wanneer het Wii U-menu wordt
weergegeven op  het HOME-menu te openen.
Vervolgens kies .

♦ Om gebruik te maken van de onlinefuncties moet je
eerst verbinding maken met het internet en Miiverse
instellen.
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5 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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6 s t lepeevO h r

YOSHI'S WOOLLY WORLD™ vindt plaats in een
wonderbaarlijke wereld, handgemaakt van wol en
andere zachte materialen. Bij het verkennen van
deze wereld kom je vele vijanden tegen die Yoshi
kan opslokken, en moet je talrijke valstrikken
vermijden. Je kunt samenwerken met een tweede
speler, of een wollen-Yoshi-amiibo gebruiken om

.neleps et ihsoY elebbud nee tem



7 stop a enrtt He s l pe

wilt gebruiken

Nadat je een controlle
hebt gekozen, kun je d
volgende instellinge
aanpassen
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♦ Om samen met een andere speler te spelen moeten

Besturing
[Controls]

Hiermee verander je met
welke knoppen Yoshi springt,
zijn tong uitsteekt en bollen
wol gooit.

Gooistijl
[Throw Style]

Dit verandert de manier
waarop Yoshi bollen wol
gooit. 
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8 ps o anlat He elsp

Je kunt je opgeslagen gegevens beheren in het
bestandskeuzemenu.

Kopiëren

Druk op  en kies het bestand dat
je wilt kopiëren. Kies vervolgens het
bestand waar je de gegevens
naartoe wilt kopiëren.

Wissen
Druk op  en kies het bestand dat
je wilt wissen. Druk daarna op .
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9 tues ngrib bDe isas
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10 re nde iesactohi'Yos ijzs b

Druk na het opslokke
van een vijand op  o
een bol wol te maken. D
bollen wol komen vanzel
achter Yoshi aan

Druk op  om aan t
vallen met een vijand di
je hebt opgeslokt

tong uit te steken e
vijanden op te slokken.

n
s'ihsoY mo  po kurD

nekkolspo nednajiV

.
e

e

negupstiu nednajiV

.
f
e

m
n

nekam low nelloB

!low
nellob elamron nad regithcark
low nellob etorg njiz ,tioog ez
ej reennaW .low lob etorg nee

ihsoY tgjirk fo tkaam nad ne uN

low nellob etorG



Door Yoshi's tong uit t
steken naar ee ku
je de strik losmaken
Soms vind je daardoo
een verborgen voorwer
of een geheime ruimte.

Houd  of  ingedrukt o  te laten bewegen.
Laat los om te gooien.

1. Druk op  of  en e
verschijnt een vizie

) in beeld, da
vervolgens op en nee
beweegt

2. Druk opnieuw op  of  om te gooien.

Je kunt bollen wol gooien om vijanden aan te
vallen of om bepaalde voorwerpen te verzamelen.

♦ De besturing voor het gooien van bollen wol hangt af
van je gekozen gooistijl.
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Door je tong naar d
Yoshi van je medespele
uit te steken, kun je he
opslokken. Je kunt d
Yoshi vervolgen
uitspugen of er een bol

Wanneer je speelt met een Wii-afstandsbediening
die je horizontaal vasthoudt, kantel je de
Wii-afstandsbediening o te bewegen.  m
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11 al dnrB ie

Hiermee reist Yoshi naar de bijbehorende wereld.

De ontwerpen van Yoshi's die je van amiibo hebt
geladen, worden hier opgeslagen. 

Hier vind je de Yoshi's die je hebt opgelapt. Je
kunt ze van dichtbij bekijken, wisselen met je
huidige Yoshi, en je favoriete Yoshi op een wollen-
Yoshi-amiibo opslaan. 

Bekijk de vijanden die je met een bol wol hebt
geraakt en luister naar muziek uit de game.
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Ga naar een level en dru
op  om het te spelen

Open dit menu door op Breiland of op een
wereldkaart op  te drukken.
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Wereldlijst
Bekijk hier je voortgang en
de voorwerpen die je in elk
level hebt verzameld.

Titelscherm
Hiermee ga je terug naar

Miiverse

Hier kun je op Miiverse
posten of je
stempelverzameling
bekijken. 

Instellingen

Hier kun je van controller
wisselen, en de besturing
en het aantal spelers
aanpassen.

Handleiding
Hier kun je de elektronische
handleiding bekijken.
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12 elsLev

Telkens als Yoshi schade oploopt of als hij een
tijdje stilstaat, verschijnt in beeld hoeveel hartjes
hij nog overheeft.

♦ Zodra je nog maar één hartje overhebt, ko in
beeld te staan.

Als je in een valkuil valt of als je schade oploopt
terw  in beeld is, moet je opnieuw beginnen.
Je wordt dan teruggestuurd naar het begin van het
level of je laatstbereikte checkpoint.

Zodra je voorbij een checkpoint kom
kun je vanaf dit punt opnieu
beginnen. Je behoudt all
voorwerpen die je had toen je d
bloem passeerde.

♦ Als je een level verlaat en daarna opnieuw speelt,
begin je weer vanaf het begin van het level.
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Druk tijdens het spelen van een level op  om het
pauzemenu te openen. Hier kun je de voorwerpen
bekijken die je hebt verzameld en gebruikmaken
van de volgende opties:

Verdergaan Hervat je avontuur.

Krachtbadges
Hier kun je een krachtbadge
( ) kiezen om te
gebruiken in een level.

Stoppen
Ga terug naar de

Op Miiverse
posten

Hier kun je Miiverse-posts
maken.

Handleiding
Hier kun je de elektronische
handleiding bekijken.

Opnieuw
proberen

Speel een level vanaf het
begin opnieuw.

16
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13 enn  ermeorVo w peer

Voor elk hartje dat je verzamelt, wordt
een van je hartjes aangevuld.

Hartje

Er zijn kralen in drie formaten: klein (1
kraal waard), middelgroot (5 kralen
waard), en groot (10 kralen waard).

Kraal

Verzamel een bepaald aantal
stempelstiksels om nieuwe stempels te
krijgen die je op Miiverse kunt
gebruiken.

Stempelstiksel

In elk level zijn vijf bollen wonderwol te
vinden. Verzamel alle wonderwol in een
level om een Yoshi te redden!

Wonderwol

♦ Als je alle blije bloemen in een wereld
verzamelt, gebeurt er misschien iets
leuks...

In elk level zijn vijf blije bloemen te
vinden. Hoe meer je er verzamelt, hoe
groter de kans dat je aan het eind van
het level een bonusgame kunt spelen.

Blije bloem

14
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Raak deze met een bol wol of een
vijand en er gebeurt iets leuks.

Gevleugelde wolk

Als Yoshi door een transformatiedeur
gaat, verandert hij korte tijd van
gedaante.

Transformatiedeur

♦ Je kunt maximaal zes bollen wol bij je
hebben.

Spring er van onder tegenaan om er
bollen wol uit te laten komen.

Wolmand

♦ Buiten de bovengenoemde objecten zijn er nog veel
meer te ontdekken in de game.
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14 ltvo o enoi n Ee l elev

hebt verzameld, verschijnen ook o
de doelring. Ga erdoorheen om he
level te voltooien

Hier kun je je resultate
zien van het level dat j
hebt voltooid
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15  ske ndtakkMa ijel

Vleugels
Als je  ingedrukt houdt terwijl
Yoshi in de lucht is, blijft hij
vliegen tot je de knop loslaat.

Krachtbadges

Er komt een speciale
krachtbadge ter beschikking
om onmiddellijk een level mee
te voltooien. Dit kost echter

Hartjes

Het aantal hartjes waarmee je
het level begint en het aantal
hartjes dat je tijdens het level
vindt, worden verdubbeld.

Eindbazen
Zelfs als je verliest van een
eindbaas, kun je het gevecht
onmiddellijk opnieuw beginnen.

Onover-
winnelijkheids-
eieren

Er verschijnt er een als je in
een level vijf keer al je hartjes
verliest. Door deze eieren loop
je geen schade op door
vijanden.

vliegen, waardoor zijn avontuu
stukken makkelijker wordt.
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16 dab segarK thc

Voordat je een level begint, kun je ervoor kiezen
om een krachtbadge te gebruiken. Dit kun je ook
doen via het pauzemenu van een level.

Om een krachtbadge t
kunnen gebruiken moet j
een bepaald aantal krale
verzamelen. Na het kieze
van een badge kun j
deze gebruiken tot je het
level hebt voltooid of verlaten.

♦ Je kunt maar één speciale vaardigheid per keer
gebruiken. Als je van krachtbadge wisselt, neemt de

.dah roovraad ej eid diehgidraav
ed nav ni staalp ed diehgidraav elaiceps ednerohebjib

e
n
n
e

e

nezeik egdabthcark neE

?segdabthcark
ej kiurbeg eoH

!neveg nedehgidraav elaiceps
ednellihcsrev ihsoY ej ej nuk segdabthcark ezed

teM .segdabthcark ej neidrev ruutnova ej snedjiT



17  sewe p rseeltleeSp n t e m

Als de andere speler nog in het spe
zit als jij al je hartjes hebt verloren
keer je terug in een gevleugeld ei
Blijf op willekeurige knoppen drukke
om bij je medespeler in de buurt t
komen. Als die je aan weet te raken, ben je weer
vrij en kun je verder spelen!

Ook als de ene speler al zijn of haar hartjes heeft
verloren, is het spel nog niet voorbij zolang de
andere speler er wel nog heeft en door kan blijven
spelen.
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18 naoti l iteitibiam o ncu-f

Als de amiibo wordt gelezen terwijl j
in je eentje een level speelt
verschijnt er een wollen Yoshi die a
je aanvallen en acties kopieert

In de Yoshi-hut kun je je favoriete Yoshi opslaan
op een wollen-Yoshi-amiibo. Zo kun je in een level
je favoriete Yoshi mee laten doen als dubbele
Yoshi.

Opslaan
Sla op een amiibo het
ontwerp op van de
geselecteerde Yoshi.

Kleur veranderen
Verander de kleur van de
geselecteerde Yoshi, en sla
deze op een amiibo op.

wordt gebruikt.

♦ In de spelstand voor twee spelers kunnen de spelers
alleen om de beurt de hut ingaan.

♦ Er kan slechts één ontwerp van een Yoshi op een

Om een wollen-Yoshi-amiibo te gebruiken
oud je hem met het amiibo-logo aan de

onderkant van de amiibo tegen het NFC-
aanraakpunt op de Wii U GamePad aan.
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Als de amiibo wordt gelezen terwijl je in je eentje
een level speelt, verschijnt er een Yoshi die op de
amiibo lijkt. Deze Yoshi gedraagt zich als dubbele
Yoshi.

Als een andere amiibo wordt gelezen, kun je met
een Yoshi met een speciaal ontwerp spelen.

♦ Bij gebruik van een andere amiibo in een level in de
spelstand voor twee spelers, verandert alleen het
ontwerp van de Yoshi van speler 1.

amiibo worden opgeslagen.
♦ Ontwerpen uit de amiibo-hut kunnen niet op amiibo

worden opgeslagen.

obiima erednA

obiima-ihsoY erednA

.tuh-obiima
ed ni negalsegpo nedrow level teh nav

neiootlov teh an nennuk ,ihsoY elebbud tem
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19 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.
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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



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


