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Besturing

BASISBESTURING

EXTRA BESTURING

VOERTUIGBESTURING

L-KNOP
politiefluitje  
gebruiken

L-KNOP
toeteren/sirene

ZL/ZR-KNOPPEN
snel van vermomming  

wisselen

ZR-KNOP
gas geven

ZL-KNOP
remmen/ 

achteruitrijden

A-KNOP
voorwerp gebruiken

A-KNOP
vijand vastgrijpen

loslaten  
(tijdens het freerunnen)

A-KNOP
gas geven

Y-KNOP
aanvallen

wapen gebruiken

Y-KNOP
turbo

B-KNOP
springen

B-KNOP
freerunnen

B-KNOP
remmen/achteruitrijden

Y-KNOP
vijand gooien

mikken  
(ingedrukt houden)

R-KNOP
foto maken  

(ingedrukt houden)

R-KNOP
foto maken  

(ingedrukt houden)

RECHTERSTICK
rondkijken

X-KNOP
uitstappen

LINKERSTICK
bewegen

Wii U GAMEPAD KANTELEN
springen

X-KNOP
afweren/tegenaanval  

doen

RECHTERSTICK
rondkijken

X-KNOP
instappen

vermommingenwiel  
(ingedrukt houden)

LINKERSTICK
sturen

toeteren/sirene 
(drukken)
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De zakcomputer

VLIEGENDE VOERTUIGEN

ZR-KNOP
omhoog vliegen

ZL-KNOP
omlaag vliegen

RECHTERSTICK
rondkijken

A-KNOP
omhoog vliegen

B-KNOP
omlaag vliegen

X-KNOP
uitstappen bij helikopter-
platforms en noodmatten 

of door in een ander  
voertuig te springen

LINKERSTICK
bewegen

KAART
Gebruik je zakcomputer om je weg te vinden door de vele 
straten van LEGO® City. Raak de kaart aan en sleep hem 
om gebieden te bekijken die je misschien nog niet volledig 
hebt verkend.

GPS
Blijf een locatie op de kaart aanraken om een bestemming 
in te stellen. Volg de route op de kaart of het spoor van 
groene noppen op de weg. 
Opmerking: de groene noppen verschijnen alleen als je 
een voertuig bestuurt. 

VIDEOGESPREKKEN
Chase zal af en toe worden opgebeld door zijn collega’s en 
contacten met informatie voor zijn onderzoek in LEGO® City. 
Raak 
contacten met informatie voor zijn onderzoek in LEGO

 aan op de Wii U™ GamePad als het oplicht, om te zien 
en horen wat ze je te zeggen hebben.

DATASCANNER
De zakcomputer heeft, zodra hij is geüpdatet, een hele  
handige functie: de datascanner. Raak 
De zakcomputer heeft, zodra hij is geüpdatet, een hele 

 aan op het 
scherm van de Wii U GamePad en gebruik vervolgens  
je zakcomputer om overal om je heen te scannen en  
geheimen zoals superstenen te ontdekken. Zodra je een  
geheim hebt gevonden, kun je het op je kaart zetten  
door de A-knop ingedrukt te houden.

AUDIOSCANNER
Houd een oogje open voor speciale audioscanlocaties in LEGO® City. Je kunt ze gebruiken 
om naar audiosignalen in je omgeving te luisteren.

FOTO’S MAKEN
Zodra je de juiste upgrade hebt, kun je de R-knop ingedrukt houden om een foto te maken. 
Tik op 
Zodra je de juiste upgrade hebt, kun je de R-knop ingedrukt houden om een foto te maken. 

 op het touchscreen van de Wii U GamePad om de camera te activeren en foto’s  
te maken van de stad. Je kunt foto’s opslaan in je fotoalbum en vervolgens met je vrienden 
delen op Miiverse™.



www.legosurvey.com/CITY

Go to www.legosurvey.com/City to fill out 
a survey to access cheat codes for the 
LEGO® City Undercover videogame.

Nimm an der Umfrage auf  
www.legosurvey.com/CITY teil, um  
Cheat Codes für das Videospiel  
LEGO® City Undercover zu erhalten!

Rendez-vous sur www.legosurvey.com/CITY  
pour remplir un questionnaire et obtenir des  
codes de triche pour le jeu vidéo LEGO® City  
Undercover.

Ga naar www.legosurvey.com/CITY, 
vul de enquête in en je krijgt toegang 
tot cheatcodes voor LEGO® City 
Undercover.

Visita www.legosurvey.com/City y rellena  
el cuestionario para acceder a los  
cheat codes del videojuego LEGO® City 
Undercover.



LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. 
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LEGO CITY UNDERCOVER software © 2013 TT Games Publishing Ltd. Produced by TT Games under license  
from the LEGO Group. LEGO, the LEGO logo, the Brick and the Knob con�gurations and the Mini�gure  
are trademarks of the LEGO Group. © 2013 The LEGO Group. Nintendo properties used with permission.  
All Rights Reserved. Trademarks are property of their respective owners. Wii U is a trademark of Nintendo.  
© 2013 Nintendo Co., Ltd.

BELANGRIJK: lees ook de aparte folder “Belangrijke informatie”.

Raadpleeg voor ondersteuning de elektronische handleiding voor deze software, de Wii U-handleiding of de Nintendo-web-
site. De elektronische handleiding is beschikbaar in PDF-formaat op de Nintendo-website.

BELANGRIJK: deze software is auteursrechtelijk beschermd! Het ongeoorloofd kopiëren en/of distribueren van deze software 
kan resulteren in strafrechtelijke en/of civielrechtelijke aansprakelijkheid.  Het gebruik van ongeoorloofde apparatuur of software 
die technische modi�catie van het Wii U-systeem of de software mogelijk maakt, kan deze software onbruikbaar maken. Mogelijk 
is er een systeemupdate vereist om deze software te kunnen gebruiken.  Alleen voor gebruik met de Europese/Australische 
versie van het Wii U-systeem.

Elektronische handleiding
Druk tijdens het gebruik van deze software op de  HOME-knop 
en kies  om de elektronische handleiding te bekijken. Lees deze 
handleiding zorgvuldig door om zo veel mogelijk plezier aan deze 
software te beleven.




