
Ultra-Spicy Spray (ultrapittige spray) gebruiken

Ontwijken 
(zodra je een Dodge Whistle (ontwijkfl uitje) hebt)

Voorwerp gebruiken (alleen in Bingo Battle)

Gooien

Plukken
(als er vlakbij Pikmin 
in de grond zitten)

Slaan
(als je vlakbij een wezen bent en 
je niemand hebt om te gooien)

Kies of je de tv of de GamePad als hoofdscherm gebruikt.

Beweeg de kaart

Pauzeer het spel en bekijk 
ver weg gelegen gebieden.

Raak aan om het gebied 
te bekijken zonder het spel te pauzeren.

Radar Exploration Notes
(aantekeningen)

Pikmin Info
(Pikmin-informatie)

Fruit File
(fruitdossier)

Camera

Pauzemenu

Tussen leiders wisselen
Je kunt alleen een andere leider kiezen 
als die niet in je huidige team zit.

Fluiten
Fluit je Pikmin bijeen.

Camera centreren

Fixeren (ingedrukt houden)

Bewegen

Nunchuk™ schudden

Aanvallen! (als de aanwijzer is gefi xeerd)

Pikmin achterlaten
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Kiezen wie je wilt gooien
Selecteer welk soort Pikmin of welk 

bemanningslid je wilt gooien.

Go Here!

Gebruik de GamePad om afgelegen gebieden op de kaart te 
verkennen, Pikmin terug te vinden, automatisch een route 
naar je bestemming uit te stippelen of de dag te evalueren met 
behulp van de terugspeelfunctie.

Versleep het scherm van de GamePad om 
automatisch een route naar  uit 
te stippelen.

Wii-afstandsbediening + Nunchuk en Wii U GamePad01
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Richting van de kaart

Boordevol handige hulpmiddelen!

Eenvoudig bewegen

Richt de Wii-afstandsbediening 
op het tv-scherm 
om de aanwijzer 

te bewegen.

an
wi zer bewegen

Kies of je het kompas laat meedraaien 
of blijvend op het noorden richt.

Hiermee open je de elektronische handleiding en de 
controllerinstellingen.

WiiU_Pikmin3_QG_HOL.indd   1 21.06.13   17:20



Je kunt dit spel met alleen de Wii U™ GamePad spelen.

Je kunt ook een Wii U-controller Pro gebruiken. De uitleg over 
de besturing hieronder geldt ook voor de Wii U-controller Pro. 

Raadpleeg voor ondersteuning de elektronische 
handleiding voor deze software, de Wii U-hand-
leiding of de Nintendo-website. De elektronische 
handleiding is beschikbaar in PDF-formaat op de 
Nintendo-website.BELANGRIJK: lees ook de aparte folder “Belangrijke informatie”.

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 modifi 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.

Wii U GamePad

Ultra-Spicy Spray 
(ultrapittige spray) gebruiken

Ontwijken (zodra je een 

Dodge Whistle (ontwijkfl uitje) hebt)

Voorwerp gebruiken 
(alleen in Bingo Battle)

Kiezen wie je wilt gooien
Alleen de aanwijzer bewegen

Fixeren
(ingedrukt houden)

Camera centreren

Pikmin achterlaten

Aanvallen! (als de aanwijzer is gefi xeerd)

Je kunt Pikmin ook achterlaten 
door de GamePad te schudden.

Fluiten

Camera draaien

Tussen leiders wisselen

Pauzemenu

Gooien

Plukken

Slaan

Bewegen

Aanwijzer bewegen

Als je met alleen 
de Wii U GamePad speelt

Radarscherm openen

Controllers 
synchroniseren

Controllers kalibreren

of

Raak de GamePad aan om 
informatie te bekijken.

Mission Voltooi verschillende missies binnen de tijdslimiet en win medailles!

Bingo Battle Maak als eerste een rij op je bingokaart vol om je tegenstander te verslaan!

Hiermee worden er 10 Pikmin aan 
je team toegevoegd.

Hiermee krijg je 5 zeldzame Pikmin.
Hierdoor worden de Pikmin in je team 
supersterk.

Raak je tegenstander met een 
bliksemschicht!

Hiermee activeer je een vakje op 
je bingokaart.

Hiermee laat je het stenen regenen 
op je tegenstander.

Hiermee dood je alle wezens op 
het scherm.

Bommen ontploff en vlak nadat je ze 
hebt gegooid.

Mijnen ontploff en als iemand te 
dichtbij komt.

Warp je tegenstander naar een 
andere plek!

Hiermee worden de vakjes op de 
bingokaart van je tegenstander door 
elkaar geschud.

Hiermee haal je je Victory Macaroon 
(overwinningsmakroon) terug als hij 
is gestolen.

Voorwerp gebruiken Als je een Cupid’s Grenade (cupido-kers) vindt, krijg je een willekeurig voorwerp.

Witte Pikmin

Paarse Pikmin

Snel en giftig!

Beresterk!

Kunnen tegen vuur en zijn 
geboren vechters!

Voelen zich thuis in het water!
Deze uitstekende gravers 

kunnen tegen een stootje en 
je kunt ze hoger gooien!

Zijn hard als steen en 
werpen zich graag tegen 

elke hindernis!

Deze Pikmin vliegen 
moeiteloos over water en 
heuvelachtig terrein heen!

De Onion zet schijven en verslagen 
vijanden om in nieuwe Pikmin.

Pikmin kunnen verschillende voor-
werpen dragen, waaronder Pellets 
(schijven) en verslagen vijanden.

Druk op  om ze naar vijanden te gooien.

Druk op  om ze te plukken. Druk op  /  om ze bijeen te fl uiten.

Sommige Pikmin 
worden onderweg 

 misschien verslonden…

Elke soort Pikmin heeft verschillende eigenschappen.
Als je deze eigenschappen kent, kun je je team zo effi  ciënt mogelijk inzetten!

02

Story Ontdek een vreemde planeet met hulp van de Pikmin!

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.

Om een Wii-afstandsbediening te kunnen gebruiken moet je deze eerst met het Wii U-systeem synchroniseren. Dit doe je door in 
het HOME-menu CONTROLLERINSTELLINGEN en vervolgens SYNCHRONISEREN te kiezen, en daarna de instructies op het scherm te 
volgen.

Als de L/R-sticks na het synchroniseren niet goed werken, houd dan ten minste drie seconden lang  /  /  /  tegelijk 
ingedrukt om ze opnieuw te kalibreren.

Hiermee open je de elektronische handleiding en de controllerinstellingen.

Kies of je de tv of de GamePad als hoofdscherm gebruikt.

1 speler

1 speler 2 spelers 
met elkaar

2 spelers 
tegen elkaar

…naar hun Ze dragen 
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