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Belangrijke informatie
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.

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

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

Je kunt de taal van de software veranderen
door een andere taal in te stellen voor het
systeem. Je kunt de taal van het systeem
wijzigen in de
systeeminstellingen.
♦ Schermafbeeldingen van de software in deze
handleiding zijn afkomstig uit de Engelse
versie van de software.
♦ Waar het nodig is om naar een gedeelte van
een schermafbeelding te verwijzen, wordt in
[vierkante haakjes] de Engelse schermtekst
vermeld.

Leeftijdsclassificatie

Informatie over de leeftijdsclassificatie voor deze
en andere software vind je op de website van
het in jouw regio gebruikte classificatiesysteem.
PEGI (Europa):
www.pegi.info
USK (Duitsland):
www.usk.de
Classification Operations Branch (Australië):
www.classification.gov.au
OFLC (Nieuw-Zeeland):
www.classificationoffice.govt.nz
Rusland:
minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=883
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Controllers en geluid

Controllers
De volgende controllers kunnen met het systeem
worden gesynchroniseerd en met deze software
6
worden gebruikt. Zie
voor meer informatie.
Wii U
GamePad

Wii-afstandsbediening

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

Controllers synchroniseren
Ga naar het HOME-menu
en kies CONTROLLERINSTELLINGEN, gevolgd
door SYNCHRONISEREN.
Volg de instructies op het
scherm om je controll er te synchroniseren.

Surround Sound
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.
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Over amiibo

Deze software ondersteunt
. 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 over compatibele amiibo, en andere
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 wissen. Je kunt dit doen via
amiibo-INSTELLINGEN in de
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
via amiibo-INSTELLINGEN in de
systeeminstellingen van het Wii U-menu.
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Onlinefuncties
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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Ouderlijk toezicht
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:
Functie

Omschrijving

Online
interactie in
games

Beperkt het posten op en het
bekijken van Miiverse.

Miiverse

Beperkt het posten en/of het
bekijken van foto's die genomen zijn
14 . J e kunt
in de fotostudio
ook voorkomen dat het Miiversescherm wordt weergegeven voor je
een spel begint.
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Besturing

Menubesturing

Wii U
GamePad

Wii-afstandsbediening
(verticaal)

Menuopties
selecteren

/

 / Richt op
de menuoptie

Menuopties
kiezen

 / Raak de
menuoptie aan



Terug





Bladeren

 / 
(bij meerdere
menupagina's)

/
(bij meerdere
menupagina's)

Spelbesturing

Besturing met de Wiiafstandsbediening
Tijdens een spel bewegen spelers over het bord
terwijl ze hun Wii-afstandsbedieningen verticaal
vasthouden.
Een
dobbelblok
selecteren

Druk naar links/rechts op  of
richt op het dobbelblok

Een
dobbelblok
kiezen en
gooien



De grootte en
snelheid van
een draaiend
dobbelblok
veranderen

Schud de Wiiafstandsbediening (na het
kiezen van een dobbelblok)

Route bekijken 
Het
pauzemenu
openen



Besturing met de GamePad
9
In Bowser Party
speelt de speler die als
Bowser speelt, met de GamePad. In amiibo Party
12
hebben spelers de GamePad nodig
wanneer ze amiibo gebruiken.

♦ Bowser Party-besturing
Dobbelblokken
gooien

Beweeg de GamePad kort en
snel omhoog terwijl je  en 
ingedrukt houdt.

Het
pauzemenu
openen



Met amiibo spelen
Je kunt amiibo gebruiken wanneer je de
pictogrammen uit de schermafbeeldingen hieronder
ziet.
Houd het voetstuk van een amiibo tegen het NFCaanraakpunt () op de GamePad aan om toegang
te krijgen tot verschil lende functies in de game.
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Minigame-besturing
In minigames kun je de Wiiafstandsbediening op
verschillende manieren
gebruiken. Voor elke
minigame zie je de
instructies vooraf in een video.
♦ Voor sommige minigames heb je de GamePad nodig.
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Nieuw in Mario Party 10
In Mario Party-games bewegen spelers zich voort
over leuke en spannende spelborden door
dobbelblokken te gooien, en gaan ze de strijd met
elkaar aan in minigames.
In deze game kun je drie Party-standen spelen!

Bowser Party (1-5 spelers)

9

Bowser (één speler)
achtervolgt Team Mario
(maximaal vier spelers) over
het hele spelbord, en
probeert te voorkomen dat
ze het einde bereiken. Ondertussen werkt Team
Mario samen om Bowsers minigames te voltooien
en het einde van het bord te bereiken.

Mario Party (1-4 spelers)
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Spelers verplaatsen zich
samen over het bord in één
voertuig, en verzamelen
onderweg zo veel mogelijk
mini-sterren. De speler die
aan het eind van het spel de meeste mini-sterren
heeft, wint.

amiibo Party (1-4 spelers)

12

In amiibo Party kun je met
amiibo spelen die compatibel
zijn met deze game! Je
verplaatst je personage over
het bord om munten te
verzamelen. Met deze munten kun je sterren
kopen. De speler die aan het eind van het spel de
meeste sterren heeft, wint.

Andere functies
Gebruik je amiibo om een amiibo-bonus te krijgen,
speel verschillende extra games in Bonusgames, of
ga naar Toads Kamer om al lerlei artikelen te kopen
in de winkel en foto's te maken in de fotostudio.
14
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Een spel starten en gegevens opslaan
Kies een optie in het
hoofdmenu. Kies
om
te zien wat je in de game
kunt doen met amiibo.
♦ Je kunt deze elektronische handleiding bekijken door
te kiezen in het hoofd- of pauzemenu.

Bowser Party of Mario Party spelen
Kies het aantal spelers, de personages en het
niveau van de CPU-spelers. In Mario Party kun je
daarnaast het totaal aantal spelers dat meedoet,
wijzigen. Nadat je een bord hebt uitgezocht, kies
je BEGINNEN om het spel te starten.
♦ Je kunt de spelinstellingen wijzigen door
in het bordkeuzescherm.

te kiezen

Borden kiezen
In Mario Party kun je naast diverse spelborden ook
Losse Games en Muntenuitdaging spelen.
Losse Games

Ga de strijd aan in
verschillende minigames.

Muntenuitdaging

Ga de strijd aan om de meeste
munten te winnen in de
gekozen minigames. (Je kunt
ervoor kiezen om drie, vijf of
zeven minigames te spelen.)

Spelinstellingen

Je kunt voor elke speler
instellen hoeveel hulp hij of
zij krijgt. Daarnaast kun je
een voertuig kiezen en
bepalen wat voor minigames
je wilt spelen: alle minigames, alleen makkelijke
minigames of alleen minigames die niet gebaseerd
zijn op geluk. De instellingen kunnen variëren
afhankelijk van welk spel je speelt.

amiibo Party spelen
Gebruik in het hoofdmenu een amiibo die
compatibel is met deze game om amiibo Party
beschikbaar te maken!
In amiibo Party gebruik je amiibo bij het kiezen van
personages en het samenstellen van het bord.

Personages kiezen
Als je het aantal spelers hebt gekozen, kun je met
de GamePad amiibo aan het spel toevoegen.
Zolang er één speler meedoet met een amiibo,
kunnen andere spelers ook meedoen zonder
amiibo. Deze spelers kiezen dan een van de
personages in het scherm. In dit scherm kun je
ook kiezen welke CPU-spelers meedoen en hoe
hoog hun niveau is. Kies VOLGENDE als je klaar
bent.

Een bord kiezen
Gebruik amiibo en hun bordfiches om het bord te
veranderen. Zodra je tevreden bent met het bord,
kies je BEGINNEN om het spel te starten.
♦ Kies

om de spelinstellingen aan te passen.

1

2

Delen van het bord

1

Elk bord bestaat uit vier delen. Wat er op het bord
gebeurt, is afhankelijk van welke delen je gebruikt.
2

Beschikbare bordfiches

Kies BORDFICHES KIEZEN en houd je amiibo tegen het
NFC-aanraakpunt aan om een lijst te zien van alle
bordfiches die opgeslagen zijn op je amiibo. Je kunt
deze fiches gebruiken om het geselecteerde deel van
het bord te veranderen.

Gegevens opslaan
Je spelvoortgang wordt automatisch opgeslagen op
verschillende momenten, bijvoorbeeld na het
voltooien van een spel in Bowser Party of Mario
Party.
♦ Je kunt opgeslagen gegevens wissen via
GEHEUGENBEHEER in de
systeeminstellingen van het Wii U-menu.
♦ De fiches die een amiibo tijdens het spelen
verzamel t, worden opgesl agen tijdens de
prijsuitreiking.
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Bowser Party-spelscherm
In Bowser Party gaan Bowser en Team Mario de
strijd met elkaar aan.

1

1

3

2

4

Team Mario

De speciale dobbelblokken

10

van het team en het

aantal hartjes
van iedere speler worden hier
weergegeven. Hartjes geven aan hoe vaak iedere speler
nog geraakt kan worden. Als een speler al zijn hartjes
verliest, is hij uitgeschakeld.
2

Huidige speler en dobbelblokken

Naast het normale dobbelblok aan de linkerkant kan het
team drie speciale dobbelblokken bij zich hebben.
3

Bowsers humeur

Bowsers humeur kan veranderen op basis van de
voortgang van Team Mario. Pas op wanneer je "Bowser
is boos!" ziet. Bowser-minigames worden dan namelijk
een stuk lastiger voor Team Mario.
4

Afstand tussen Bowser en Team Mario

Route bekijken
Als je op  drukt voor je een dobbelblok gooit,
kun je de route bekijken die nog voor je ligt. Ook
kun je van elk vakje een omschrijving lezen.

5

6

5

Omschrijving van vakje

6

Afstand vanaf het huidige vakje
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Bowser Party spelen

Spelregels
De vier spelers in Team Mario verplaatsen zich
samen over het bord in één voertuig terwijl Bowser
ze achternazit. Bowser wint als hij alle vier de
spelers uitschakelt voor hun voertuig het einde van
het bord bereikt. Team Mario wint als ten minste
één speler het einde van het bord bereikt en de
superster pakt.

Team Mario
De spelers in Team Mario gooien om de beurt een
dobbelblok, en bewegen het gegooide aantal
vakjes vooruit. Als je aan de beurt bent, moet je
een dobbelblok selecteren. Het dobbelblok begint
te draaien zodra je je keuze bevestigt met . Druk
nogmaals op  om het dobbelblok te gooien.
♦ Als je een dobbelblok hebt gekozen, kun je de
grootte en draaisnelheid ervan veranderen door de
Wii-afstandsbediening te schudden.

Dobbelblokken
In het begin kun je alleen een normaal dobbelblok
gebruiken. Tijdens het spel kun je echter speciale
dobbelblokken krijgen. Een speciaal dobbelblok
verdwijnt zodra je het hebt gebruikt.
Normaal dobbelblok
Met dit dobbelblok kun je 1 t/m 6
gooien.
1-2-3-dobbelblok
Met dit dobbelblok kun je 1 t/m 3
gooien.

4-5-6-dobbelbok
Met dit dobbelblok kun je 4 t/m 6
gooien.
Langzaam 1-2-3-dobbelblok
Met dit langzame dobbelblok kun je
1 t/m 3 gooien.
Langzaam dobbelblok
Met dit langzame dobbelblok kun je
1 t/m 6 gooien.

Vakjes
Als je voertuig op een bepaald vakje stopt, vindt er
soms een gebeurtenis plaats. Dit kan in sommige
gevallen zelfs al gebeuren als je een bepaald vakje
passeert. Je kunt omschrijvingen van de vakjes
9
lezen in het routescherm.

Bowser
Als alle leden van Team
Mario aan de beurt zijn
geweest, maakt Bowser zijn
opwachting. Hij gooit
meerdere dobbelblokken en
mag meteen het totaal aantal vakjes vooruit dat hij
gegooid heeft.
♦ Als Bowser Team Mario niet weet in te halen, gebeurt
er verder niets.

Bowser-minigames
Als Team Mario wordt ingehaald door Bowser,
begint er een Bowser-minigame waaraan alle
spelers meedoen. Afhankelijk van de minigameresultaten, verliest iedere speler in Team Mario een

bepaald aantal hartjes. Als een speler al zijn
hartjes verliest, is hij uitgeschakeld.

Uitgeschakelde spelers
Uitgeschakelde spelers vallen uit het voertuig en
kunnen geen dobbelblokken meer gooien. Ze
verplaatsen ook niet mee met de rest van Team
Mario. Als ze aan de beurt zijn, kunnen ze de
andere spelers in het team wel speciale
dobbelblokken geven.
♦ Uitgeschakelde spelers kunnen hartjes krijgen
als hun teamgenoten ze voor hen winnen. Als dit
gebeurt, kunnen uitgeschakelde spelers gewoon
weer meespelen en zich bij hun team in het
voertuig voegen.
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Mario Party
In Mario Party verplaatst iedereen zich over het
bord in hetzelfde voertuig.
1

3

2

1

Spelersinformatie

Op de bovenste regel zie je de dobbelblokken van een
speler en op welke plaats hij of zij staat. Op de onderste
regel zie je het aantal mini-sterren
dat de speler
heeft verzameld.
2

Huidige speler en dobbelblokken

Naast het normale dobbelblok aan de linkerkant kan
iedere speler twee speciale dobbelblokken bij zich
hebben.
3

Aantal sloten op Bowsers cel

Dit is het aantal sloten dat Bowser achter slot en
grendel houdt. Zodra alle sloten geopend zijn, ontsnapt
hij!

Spelregels
Je verplaatst je over het bord en verzamelt
onderweg mini-sterren. Het spel is afgelopen als
de spelers de eindbaas verslaan. De speler die dan
de meeste mini-sterren heeft, wint.

Bonussterren
Voor de winnaar bekend wordt gemaakt, worden er
bonussterren uitgedeeld. Spelers die aan bepaalde
voorwaarden voldoen, ontvangen tien mini-sterren
als bonus.

Het voertuig verplaatsen
De speler die aan de beurt is, gooit een
dobbelblok en laat het voertuig het aangegeven
aantal vakjes vooruitgaan. Als spelers op bepaalde
vakjes landen of langs bepaalde vakjes komen,
gebeurt er iets bijzonders.
♦ Alleen de speler die aan de beurt is, wint of verliest
mini-sterren of dobbelblokken als hij op een vakje
landt of erlangs komt. In bepaalde situaties, zoals
tijdens de laatste loodjes, hebben de speciale acties
echter effect op alle spelers.

Dobbelblokken
In Mario Party kun je naast normale dobbelblokken
de volgende speciale dobbelblokken krijgen:
Dubbel dobbelblok
Met dit dobbelblok kun je twee
dobbelblokken gooien.
1-2-3-dobbelblok
Met dit dobbelblok kun je 1 t/m 3
gooien.
4-5-6-dobbelblok
Met dit dobbelblok kun je 4 t/m 6
gooien.
0-1-dobbelblok
Met dit dobbelblok kun je 0 of 1 gooien.
Langzaam dobbelblok
Met dit langzame dobbelblok kun je
1 t/m 6 gooien.
♦ Als je een 0 gooit met een 0-1-dobbelblok, blijf je op
je huidige vakje staan en gebeurt er verder niets.

Minigames
Als het voertuig stopt op een minigame-vakje (en
op diverse andere momenten in het spel), begint
er een minigame.
Ieder voor zich

Spelers krijgen mini-sterren op
basis van de resultaten.

Ministerrenstrijd

Alle spelers leveren van
tevoren een aantal ministerren in. De mini-sterren
worden onder de spelers
verdeeld op basis van hun
minigame-resultaten.

2 vs. 2

Spelers worden over twee
teams verdeeld, en gaan de
strijd aan. Het winnende team
krijgt mini-sterren.

1 vs. 2 /
1 vs. 3

Eén speler speelt tegen de
rest van de spelers. De
winnende kant krijgt ministerren.

Tussenbaas- en eindbaasgevechten
In deze gevechten nemen alle spelers het op tegen
een tussen- of eindbaas. Spelers krijgen punten
voor succesvolle aanvallen, en de eindresultaten
worden bepaald door het totaal aantal behaalde
punten. Wanneer de tussen- of eindbaas is
verslagen, krijgen spelers mini-sterren op basis
van de eindresultaten.

Bowsers ontsnapping

Als een speler een
dobbelblok gooit en het
getal op het dobbelblok
overeenkomt met het getal
op een overgebleven slot,
wordt dat slot op Bowsers cel geopend. Als alle
sloten geopend zijn, ontsnapt Bowser uit zijn cel
en steelt hij de helft van de mini-sterren van de
speler die het laatste slot geopend heeft. Ook
verspreidt hij Bowser-vakjes over het bord.
♦ Op een van de borden is een Toad opgesloten. Als je
hem bevrijdt, krijg je een beloning!
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amiibo gebruiken in amiibo Party
In het hoofdmenu kun je een amiibo tegen het
NFC-aanraakpunt aan houden om amiibo Party
beschikbaar te maken, voor nog meer leuke
spelmogelijkheden!
♦ Compatibele amiibo

・ Mario
・ Luigi
・ Peach
・ Toad
・ Yoshi
・ Wario
・ Rosalina
・ Donkey Kong
・ Bowser
♦ Voordat je een amiibo kunt gebruiken, moet je in de
amiibo-instellingen eerst een eigenaar en naam
instellen.

Als je amiibo gebruikt...
・ komt je personage eruit te zien als de amiibo.
・ kun je het voetstuk van het personage
veranderen.
・ kun je je amiibo uitrusten met een fiche. Als je
dit hebt gedaan, kun je het fiche tijdens het spel
gebruiken om van alles te laten gebeuren.
・ kun je het hele bord veranderen in een bord dat
gebaseerd is op jouw amiibo-personage, of
bordfiches gebruiken om afzonderlijke delen van
8
het bord te veranderen.

Voorwerpen opslaan op amiibo
In amiibo Party kun je fiches en voetstukken op je
amiibo opslaan.
♦ Je kunt spelen met een amiibo waarop gegevens van
een andere game zijn opgeslagen, maar dan kun je

de voorwerpen die je verzamelt, niet opslaan. Als je
ze wilt opslaan, moet je eerst de bestaande
3
spelgegevens wissen.
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amiibo Party spelen
In amiibo Party verplaatst iedere speler zijn of haar
eigen personage over het bord.
3

1

2

1

Spelersinformatie

Hier zie je de plaats in de ranglijst, het aantal sterren
en het aantal munten
van de spelers. De
speciale dobbelblokken van de spelers zie je rechts
boven de personagepictogrammen.
2

Huidige speler en dobbelblokken

Naast het normale dobbelblok aan de linkerkant kan
iedere speler twee speciale dobbelblokken bij zich
hebben.
3

Rondes

In één ronde komen alle spelers afzonderlijk aan de
beurt om een dobbelblok te gooien, en te bewegen.
Vanaf de tweede ronde spelen ze aan het begin van
elke ronde een minigame.

Spelregels
Je verplaatst je over het bord en verzamelt
onderweg munten. Met deze munten kun je sterren
kopen. Na tien rondes is het spel voorbij. De
speler die dan de meeste sterren heeft, wint. Als
meerdere spelers hetzelfde aantal sterren hebben,
wint de speler die daarnaast het grootste aantal
munten heeft.

Je personage verplaatsen

De speler die aan de beurt is, gooit een
dobbelblok en laat zijn of haar personage het
aangegeven aantal vakjes vooruitgaan. Als spelers
op bepaalde vakjes landen of langs bepaalde
vakjes komen, gebeurt er iets bijzonders.

Speciale dobbelblokken
In amiibo Party kun je naast normale
dobbelblokken de volgende speciale
dobbelblokken krijgen:
Dubbel dobbelblok
Met dit dobbelblok kun je twee
dobbelblokken gooien.
1-2-3-dobbelblok
Met dit dobbelblok kun je 1 t/m 3
gooien.
4-5-6-dobbelblok
Met dit dobbelblok kun je 4 t/m 6
gooien.
Langzaam dobbelblok
Met dit langzame dobbelblok kun je
1 t/m 6 gooien.
Terugdobbelblok
Met dit dobbelblok kun je negatieve
cijfers gooien, waardoor je terug moet.

Sterren
Spelers die langs een ster komen, kunnen twintig
munten inwisselen voor een ster. Zodra iemand
deze ster heeft bemachtigd, verschijnt er een
nieuwe ster op een andere plek. Vanaf de achtste
ronde mogen spelers die langs een ster komen,
veertig munten inwisselen voor twee sterren

tegelijk.

Fiches
Wanneer iemand een ster
heeft gekocht, verschijnt er
een fiche op het bord. Na
een tijdje verdwijnt het fiche
weer. Wie voor die tijd het
fiche te pakken krijgt, kan het meenemen en
opslaan op zijn of haar amiibo.

Fiches gebruiken
Spelers met een amiibo kunnen het fiche dat ze
aan het begin van het spel gekozen hebben,
slechts één keer gebruiken. Maar als ze nóg een
fiche krijgen tijdens het spel, kunnen ze dat fiche
ook één keer gebruiken!

Minigames
Vanaf de tweede ronde spelen de spelers aan het
begin van elke ronde een minigame.
♦ De minigames in amiibo Party worden op dezelfde
manier gekozen als in Mario Party.
♦ Als je de Bowser-amiibo gebruikt, worden er Bowserminigames gespeeld.
♦ Er kan maar één speler meedoen met een Bowseramiibo.
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Andere menu's

Bonusgames

Badminton
(1-4 spelers)

Neem het op tegen een andere
speler in een enkelspel, of
vorm een team met een andere
speler in een dubbelspel.

Kristalkist
(1-2 spelers)

Probeer in je eentje een nieuwe
topscore te behalen, of neem
het op tegen een andere
speler.

Bowser Jr.minigames
(1 speler)

Neem het op tegen Bowser Jr.
in een paar speciale
minigames.

Minigametoernooi
(1-8 spelers)

Neem het op tegen zeven
tegenstanders in een
minigame-toernooi. De speler
die als laatste overblijft, wint.
♦ Hoewel er maximaal acht
spelers kunnen meedoen,
kan een minigame door
slechts vier spelers tegelijk
worden gespeeld.

Bowsers
Hartenjacht
(1 speler)

Speel als Bowser met de
GamePad en probeer Team
Mario uit te schakelen. In tien
minigames moet je zo veel
mogelijk hartjes proberen te
verzamelen.

Toads Kamer

Winkel

Door spellen te spelen of
aan bepaalde voorwaarden
te voldoen, kunnen spelers
Mario Party-uitdagingen
voltooien en daarmee Mario
Party-punten verdienen. Met Mario Party-punten
kun je verschillende artikelen in de winkel kopen.

Uitdagingen
Tijdens het spelen van de game kun je Mario
Party-uitdagingen voltooien door aan bepaalde
voorwaarden te voldoen. Hier kun je je voortgang,
de uitdagingsvoorwaarden en het aantal Mario
Party-punten dat je met een uitdaging kunt
verdienen, bekijken.

Fotostudio
Hier kun je foto's van personages maken. (Extra
personages en achtergronden zijn beschikbaar in
de winkel. Je kunt ook compatibele amiibo
12 ) De foto's die je maakt, kun je
gebruiken.
opslaan en bekijken in je fotoalbum. Je kunt ze
daarnaast delen met andere spelers door ze op
Miiverse te posten. Als je FOTOALBUM BEKIJKEN
⇒ MIIVERSE-FOTO'S BEKIJKEN kiest, kun je foto's
zien die andere spelers op Miiverse hebben
gepost.
♦ Lees voor meer informatie over Miiverse het
hoofdstuk "Miiverse" in de elektronische Wii Uhandleiding. Je kunt de elektronische Wii Uhandleiding openen door in het Wii U-menu op  te
drukken en
(handleiding) te kiezen in het HOMEmenu.
Je moet verbinding maken met het internet en
Miiverse instellen voordat je van deze onlinefuncties
gebruik kunt maken.

Muziek
Luister hier naar muziek uit de game.

Credits
Bekijk hier wie er aan deze game hebben
meegewerkt.

Miiverse
Pas de Miiverse-instellingen aan.

amiibo-bonus
Elke amiibo kan één keer per dag een amiibobonus krijgen.
12
♦ Houd een compatibele amiibo
tegen het
NFC-aanraakpunt aan om een voetstuk te krijgen.
♦ Als je een amiibo gebruikt die niet compatibel is met
deze game, kun je Mario Party-punten winnen met
kraskaarten.
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Copyrightinformatie
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.
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
onbruikbaar wordt.
Om deze software te kunnen gebruiken is
mogelijk een systeemupdate vereist.
Alleen voor gebruik met de Europese/
Australische versie van het Wii U-systeem.

© 2015 Nintendo Co., Ltd.
Trademarks are property of their respective
owners.
Wii U is a trademark of Nintendo.

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.

16

Ondersteuning

Contactgegevens
Meer informatie over onze producten is te
vinden op de Nintendo-website:
www.nintendo.com
Voor hulp bij het oplossen van problemen lees
je de handleiding van je Wii U-systeem, of ga je
naar:

support.nintendo.com

