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Xbox 360 -ohjain

DISNEY EPIC MICKEY 2: 
THE POWER OF TWO
Disney Epic Mickey -pelissä Mikki Hiiri korjasi maaleilla ja ohentimella 

Wastelandin maailman, jossa Disneyn unohdetut luomukset elelivät Osku Kanin 

johtamina. Nyt kammottava onnettomuus on kuitenkin muuttanut Wastelandin 

tyystin, ja vain Mikin ja Osku Kanin yhdistetyt voimat voivat palauttaa 

unohdettujen piirroshahmojen kodin ennalleen. Onko hullu tohtori muuttunut 

hyväksi? Onnistuuko kammottavien Beetleworx-robottien rauhoittaminen? Päästä 

sankarit valloilleen ja selvitä asia!

OHJAUSKOMENNOT 


Vasen-

bumberpainike


sen-
inike

Xbox-opaspainike

Vasen liipaisin Oikea liipaisin

-näppäin

-näppäin

-näppäin

-näppäin

Oikea- 
bumperpainike


Vasen sauva

-näppäin

 -painike


Suunta-alusta


Oikea
sauva
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MIKIN OHJAUSKOMENNOT

 -näppäin
Hyppy / tuplahyppy / 
toiminto esineen tai hahmon 
kanssa

 Oikea-
bumberpainike: 
paina

Selaa luonnoksia

  Oikea 
liipaisin: 
napauta

Maaliroiskaus, kun 
tähdätään osoittimella

  Right Bumper: 
pidä alhaalla Käytä luonnosta

  Oikea 
liipaisin: 
pidä alhaalla

Maalivirta, kun tähdätään 
osoittimella -näppäin Kutsu Osku Kania / 

yhteispelin heitto

Vasen-
bumberpainike

Palauta kamera 
alkuperäiseen asemaan -näppäin

Näkökulma hahmon 
silmistä / valokuvatila 
(kun pelaajalla on 
kamera)

Vasen sauva Liiku START-painike Näytä pysäytysvalikko

Oikea sauva Muuta kameran suuntaa
  Vasen 

liipaisin: 
napauta

Ohenninroiskaisu, kun 
tähdätään osoittimella

 -näppäin Pyörähdyshyökkäys
  Vasen 

liipaisin: 
pidä alhaalla

Ohenninvirta, kun 
tähdätään osoittimella

OSKU KANIN OHJAUSKOMENNOT

 -näppäin
Hyppy / tuplahyppy / 
toiminto esineen tai hahmon 
kanssa

Oikea sauva Uudelleenohjelmointi, 
kun tässä tilassa

  Oikea 
liipaisin Sähköpommi/sähkövirta Oikea sauva Muuta kameran suuntaa

Vasen 
bumber-
painike

Lukitse/keskitä uudelleen -näppäin Kutsu Mikkiä / 
yhteispelin heitto

Vasen sauva Liiku -näppäin
Näkökulma hahmon 
silmistä / valokuvatila 
(kun pelaajalla on 
kamera)

 -näppäin Pyörähdyshyökkäys START-painike Liity peliin / 
poistu pelistä



20

MIKIN TAIDOT
Maali ja ohennin ovat Wastelandin maailmassa tehokkaita työkaluja. Maalin avulla voit 
lisätä kohteita ja ystävystyä hahmojen kanssa. Ohentimen avulla voi poistaa kohteita ja 
taistella vihollisten kanssa.

MAALISUIHKEEN KÄYTTÄMINEN
Tähtää tähtäimellä ja napauta oikeaa liipaisinta, niin saat aikaan nopean 
maaliroiskauksen Maalisuihke on hyvin tehokas, mutta se ei ulotu kovin pitkälle. Jos 
tähtäin ei ole ruudulla, maalisuihke suihkuaa suoraan Mikin eteen.

MAALIVIRRAN KÄYTTÄMINEN
Jos Mikin on käytettävä maalia kohteeseen, joka on hieman kauempana tai johon 
tarvitaan enemmän maalia, pidä oikeaa liipaisinta painettuna ja tähtää oikealla 
sauvalla. Pidä varasi – toiminto kuluttaa paljon maalia vauhdilla!

OHENNINSUIHKEEN KÄYTTÄMINEN
Tähtää ruutua oikealla sauvalla ja näpäytä vasenta liipaisinta, niin saat aikaan nopean 
ja tehokkaan ohenninroiskauksen.

OHENNINVIRRAN KÄYTTÄMINEN
Pidä vasenta liipaisinta painettuna ja tähtää kursori oikealla sauvalla, niin saat aikaan 
ohenninvirran.

MAALI- JA OHENNINHYPPY
Paina hypyn aikana joko oikeaa liipaisinta tai vasenta liipaisinta, niin saat maalisuihkeen 
tai ohenninsuihkeen suoraan Mikin alapuolelle. Tästä voi olla iloa haastavissa tilanteissa.

OSKU KANIN TAIDOT
Osku Kani osaa kävellä, juosta, hiipiä, hyppiä, lyödä ja potkia. 
Hän voi myös tarttua kiinni reunukseen sekä ottaa valokuvia, jolloin 

kuvakulma muuttuu kameran etsimeksi. Osku Kani voi hyödyntää 
kaukosäätimensä toimintoja: Electric Blast (sähköpommia) ja Electric 

Beam (sähkösädettä).

HELICOPTER (HELIKOPTERI)
Osku Kani voi käyttää helikopterikorviaan propelleina sekä liukua 

alas korkeilta paikoilta ja tehdä yhteispelin liikkeitä Mikin kanssa.

BOOMARMERANG (BUMERANGIKÄSI)
Osku Kani voi viskata toisen käsistään, joka tyrmää kaikki 
tielleen tulevat viholliset ja palaa sitten Osku Kanin luo. 

Jos bumerangikäsi osuu ohentimella haalistettuun animatronic-
viholliseen, bumerangikäden heitto lasketaan osumaksi. 

Bumerangikädellä voi myös aktivoida kauempana 
olevia kytkimiä.
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REPROGRAMMING (UUDELLEENOHJELMOINTI) 
(minipeli tyrmääntyneen Beetleworx-robotin tai mekaanisen laitteen lähellä)
Hullu tohtori on rakentanut nämä mekaaniset hirviöt unohdettujen laitteiden 
animatroonisista kappaleista, eivätkä maali ja ohennin vaikuta niihin juuri lainkaan. 
Jos Beetleworx-robotti tyrmääntyy, Osku Kani voi muuttaa kaukosäätimensä taajuutta 
ja ohjelmoida robotin uudelleen; tällöin alkaa minipeli, jossa pääset itse ohjaamaan 
Beetleworx-robottia.

MIKIN JA OSKU KANIN YHTEISPELI
TARTU PELAAJAAN JA HEITÄ
Tämä temppu on kuin tehty niitä hetkiä varten, jolloin haluat sinkauttaa hahmosi 
todella korkealle ilmaan. Voit lähettää pyynnön pitämällä Co-op (yhteispeli)-nappulaa 
painettuna. Joukkuekaverisi pään päälle ilmestyy kuvake, joka ilmoittaa, että haluat tulla 
heitetyksi. Jos kuvake on värillinen, olette molemmat kantaman sisällä (kuvake näkyy 
harmaana, jos jompikumpi on kantaman ulkopuolella). Joukkuekaverisi voi sitten pitää 
hyppypainikkeen painettuna ja heittää hahmosi korkealle ilmaan. Liikkeen voi suorittaa 
juostessa, ja heitettyä hahmoa voi ohjailla jonkin verran ilmalennon aikana (Osku Kani 
voi esimerkiksi aktivoida helikopterikorvansa heiton aikana).

NOSTO HELIKOPTERIKORVILLA
Kun Osku Kani liitelee ilmassa helikopterikorviensa avulla, voit ohjata Mikin Osku Kanin 
kyytiin hyppäämällä kohti Osku Kania ja pitämällä yhteispelin painikkeen painettuna. 
Kumpi tahansa pelaaja voi irrottautua käyttämällä ilmassa pyörähdyshyökkäystään.

VIRTOJEN RISTEÄMINEN
Jos Mikki ja Osku Kani saavat maali-/ohenninvirtansa ja sähkösädevirtansa risteämään, 
näiden elementtien yhteinen voimakenttä alkaa muodostua siinä kohdassa, jossa virrat 
kohtaavat toisensa. Voimakenttä suurenee tasaista tahtia niin kauan kuin yhteys jatkuu. 
Jos jompikumpi pelaaja vapauttaa yhteyden, voimakenttä purkautuu hyökkäyksenä. 
Voimakentän aiheuttama vahinko määräytyy sen mukaan, kuinka suuri voimakenttä oli 
ennen laukaisua. Voimakentän liikesuunta määräytyy kahden virran risteämiskulman 
perusteella. Tämä liike on erityisen tehokas Blotworx-robotteja vastaan.

OSKU KANIN TUURI
Tämä saa Mikin peliohjaimen värisemään, kun Osku Kanilla on päällään Gremlin-puku.

HERÄTTÄMINEN
Jos hahmo menettää kaiken kuntonsa maan pinnalla, se muuttuu lätäköksi ja pysyy 
alueella hetken aikaa. Toinen pelaaja voi palauttaa hahmon peliin, ennen kuin tämä 
palautuu edellisessä palautumispisteessä. Kun lätäköksi muuttunut hahmo herätetään, 
se saa takaisin osan kunnostaan. Mikki voi herättää lätäköksi muuttuneen Osku Kanin 
maalien avulla. Osku Kani voi käyttää kaukosäätimensä shokkia herättääkseen lätäköksi 
muuttuneen Mikin.
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VARTIJAT
Nämä mystiset (ja hyvin hyödylliset) Wastelandin olennot ohjautuvat kohti Mikkiä ja 
Osku Kania. Kun vartijoita on paikalla, ne pyörivät hahmosi ympärillä ja ovat valmiita 
auttamaan!

ERI VARTIJATYYPIT
TINT-vartijat ovat sinisiä. Niitä ilmestyy, kun käyttää Wastelandissa maalia 
kohteiden palauttamiseen tai vihollisten kanssa ystävystymiseen. Jos käytät Tint-vartijaa 
viholliseen, vihollinen muuttuu Mikin ystäväksi.

TURPS-vartijat ovat vihreitä. Niitä ilmestyy, kun käyttää Wastelandissa ohenninta 
kohteiden tai vihollisten pyyhkimiseen. Jos käytät Turp-vartijaa viholliseen, vihollinen saattaa 
pyyhkiytyä täysin. Jos kyseessä on kuitenkin suuri vihollinen, siitä pyyhkiytyy vain osa.

VARTIJOIDEN ISKUT
Jos mukanasi on vartijoita, voit painaa oikeaa sauvaa, jolloin yksi vartija lähtee 
taistelemaan vihollisen kanssa.

LUONNOKSET
Mikki osaa muuttaa luonnokset Wastelandin oikeiksi esineiksi. Luonnoksia voi löytää 
Wastelandista tai ostaa kaupoista.

LUONNOSLEHTIÖ
Peliruudun vasemmassa yläkulmassa on luonnoslehtiö, joka sisältää kaikki Mikin 
Wastelandissa löytämät luonnokset. Huomaa, että luonnoslehtiö tulee näkyviin vasta, 
kun Mikki on saanut ensimmäisen luonnoksensa. Jotkin luonnokset voi löytää, toiset tulee 

ansaita. Voit selata luonnoslehtiötä painamalla oikeaa bumber-painiketta.

LUONNOSTEN KÄYTTÄMINEN
Kun haluamasi luonnos on valittuna, tähtää oikealla sauvalla sitä 

Wastelandin kohtaa, johon haluat luonnoksen ilmestyvän, paina 
oikeaa bumber-painiketta ja vapauta se. Voit peruuttaa luonnoksen 

käyttämisen siirtämällä sen syrjään B-näppäintä painamalla.

TV: Kaikki rakastavat televisiota, jopa Mikin viholliset 
Wastelandissa. Pudottamalla TV-luonnoksen maailmaan voit 

kiinnittää pienien vihollisten huomion. Jos käytät TV-luonnosta 
suurempiin vihollisiin, tulos on varsin sähköinen.

ALASIN: Alasimet ovat todella raskaita. Voit liiskata 
viholliset pudottamalla alasimen niiden päälle, minkä lisäksi 

alasimia voi käyttää pelin raskaammissa ongelmissa – tai jopa 
korokkeina ulottumattomissa olevien esineiden keräämistä 

varten.
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KELLO: Wastelandissa kellot eivät pelkästään seuraa aikaa, vaan ne myös hallitsevat 
sitä. Kelloluonnoksen avulla pääset vihollisia pakoon, minkä lisäksi voit päihittää koneita 
hidastamalla niiden toimintaa.

KEIJUKAINEN: Tämä luonnos muodostaa maailmaan keijukaisen, joka tupsuttaa 
allaan olevia kohteita keijukaispölyllänsä, niin että kohde tai hahmo keventyy ja alkaa 
leijua. Tämän luonnoksen avulla voit poistaa vihollisia taisteluista.

WASTELANDISSA KULKEMINEN
VALOKUVAAMINEN
Voit valokuvata Wastelandin kätkettyjä Mikkejä ja Osku Kaneja tai käyttää kameraasi 
erityistehtäviin.

MUSTEASTIAT
Wastelandia tutkiessasi saatat löytää musteastioita, jotka antavat hetkeksi lisätehoa. Jos olet 
palauttamassa Wastelandia, musteastiaan hyppääminen peittää hahmosi näkymättömällä 
musteella, jolloin ympäristön uhkat eivät havaitse hahmoa niin helposti. Jos olet ohentamassa 
ympäristöä, musteastiaan hyppääminen peittää hahmosi lähtemättömällä musteella, joka luo 
väliaikaisen panssarin ja suojaa hahmoa vaaroilta.

PUHUMINEN PELIHAHMOJEN KANSSA
Puhumalla Wastelandin hahmojen kanssa saat hyödyllisiä tietoja matkasi aikana.

Huomautus: Peli tallentaa edistymisen automaattisesti.


