
VELKOMMEN TIL TOY STORY MANIA!VELKOMMEN TIL TOY STORY MANIA!
Inspireret af Toy Story Mania!-forlystelserne i Disneyland ® og Walt Disney World ® bliver 
du nu inviteret til at deltage sammen med Woody, Buzz og alle dine venner fra Toy Story, når 
de laver Anders’ værelse om til en festival af spas ved at spille Toy Story Mania! Legetøjet har 
organiseret det sådan, at du kan spille alle de karnevalsinspirerede spil. Anders er der ikke, så 
det er tid til at spille!

AT KOMME I GANGAT KOMME I GANG
For at komme i gang skal du vælge, hvordan du vil spille. Du kan spille enten med en Xbox 
360-controller eller med Kinect. Herefter kommer du til hovedmenuen, hvor du kan spille 
i Eventyrtilstand, Festtilstand eller Frit spil, eller endda gå til Valgmuligheder eller skærmen 
Belønninger.

Hvis du er så heldig, at du har prøvet Toy Story Mania!-forlystelserne i Disneyland ® og Walt 
Disney World ®, vil du kunne genkende mange af spillene.
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HOVEDMENUHOVEDMENU
Når du er i hovedmenuen, kan du frit vælge en af de fem valgmuligheder.

• Eventyrtilstand
Vælg ikonet Eventyrkort for at begynde Eventyrtilstand. Dette tager dig til Eventyrskærmen, 
hvor du kan vælge mellem en håndfuld forskellige eventyr, hvert med temaet fra dine 
favoritfi gurer fra Toy Story Mania. Spil og færdiggør eventyrene for at komme på et 
leaderboard og låse op for klistermærker.

• Festtilstand
Vælg ikonet Toy Story Mania for at begynde Festtilstand. I Festtilstand vælges minispillene 
for dig tilfældigt, selv baner du ikke har låst op for endnu! Man kan spille indtil, de første 40 
baner er gennemført.

• Frit spil
Vælg ikonet Frit spil for at begynde Frit spil-tilstand. Denne tilstand giver dig mulighed for at 
spille enhver bane, du har lyst til. Spil Frit spil for at optjene bånd og låse op for alle baner i 
spillet.

• Belønninger
Inde i Belønninger har du adgang til Klistermærkesiden og topscorene. Indsamlede 
klistermærker ender på Klistermærkesiden. Alle topscorer, der opnås i Eventyrtilstand og Frit 
spil kan ses her.

• Valgmuligheder
Vælg ikonet Udstyr for at komme frem til Valgmuligheder. Valgmuligheder giver dig mulighed 
for at indstille både lyd og controllere i Toy Story Mania! Du kan også se kreditteksterne her 
for at se, hvem der har muliggjort dette spil.
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FLERSPILLERFLERSPILLER
I Toy Story Mania! kan man spille to spillere på samme tid, hvor en spiller kan hoppe 
ind i spillet NÅR SOM HELST, mens der spilles.
 
For at deltage i et eksisterende spil med brug af en Xbox 360-controller skal man bare 
forbinde en controller mere og trykke på A-knappen.
 
For at deltage i et eksisterende spil med brug af Kinect skal man bare stille sig foran sin 
Kinect og vinke.
 
Så nemt er det!

SCORER OG PRÆMIERSCORER OG PRÆMIER
Når hvert spil slutter, går tæppet i og så op igen for at afsløre Score-skærmen. Score-skærmen 
opgør din score for spillet og viser, hvor mange hemmeligheder, der er blevet låst op for i det 
spil... og hvor mange hemmeligheder, som er tilbage.
 
Når der spilles i Eventyrtilstand og alle banerne er gennemført, er der en speciel Score-
skærm, hvor spilleren dels kan fejre det sammen med Toy Story-fi gurerne og dels modtager et 
klistermærke som præmie!
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