
VELKOMMEN TIL TOY STORY MANIA!VELKOMMEN TIL TOY STORY MANIA!
Inspirert av Toy Story Mania!-attraksjonen i Disneyland ® og Walt Disney World ®, du 
er nå invitert av Woody, Buzz og alle Toy Story-vennene. De har gjort Andys rom om til en 
underholdningsfestival i Toy Story Mania! Lekene har rigget alt opp, så du kan spille alle de 
tivoliinspirerte spillene. Andy er borte, så da er det tid for litt leking! 

KOMME I GANGKOMME I GANG
For å komme i gang, må du først velge hvordan du vil spille. Du kan enten spille med en Xbox 
360-håndkontroll eller ved å bruke Kinect. Så vil du bli ført videre til hovedmenyen hvor du 
kan spille eventyrmodus, festmodus eller frispill, eller t.o.m. besøke skjermene for innstillinger 
og belønninger.

Om du er heldig nok til å ha besøkt Toy Story Mania!-attraksjonen i Disneyland ®  og Walt 
Disney World ®, vil nok mange av spillene være kjente for deg allerede.

SPILLKONTROLLSPILLKONTROLL
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HOVEDMENYENHOVEDMENYEN
Når du er på hovedmenyen kan du fritt velge mellom fem forskjellige valg.

• Eventyrmodus
Velg eventyrkartikonet og du vil begynne eventyrmodus. Dette vil ta deg til eventyrskjermen 
hvor du kan velge mellom forskjellige eventyr, alle med sine egne temaer basert på din 
favoritt Toy Story Mania-fi gur. Spill gjennom eventyrene for å komme deg inn på resultatlistene 
og låse opp klistremerker.

• Festmodus
Velg Toy Story Mania-ikonet for å begynne festmodus. I festmodus vil småspill velges tilfeldig 
for deg, dette inkluderer ting du ikke har låst opp ennå! Spillet fortsetter til alle de 40 
hovedbanene er fullført.

• Frispill
Velg frispill-ikonet for å starte frispillmodus. Her kan du valgfritt spille de banene du vil. Spill 
frispill for å få bånd og låse opp alle banene i spillet.

• Belønninger
I belønninger kan du se klistremerkesiden og poengsummer. Samlede klistremerker ender opp 
i klistremerkesiden. Alle poengsumrekorder i eventyrmodus og frispill fi nner du her.

• Innstillinger
Velg tannhjul-ikonet for å gå til området for innstillinger. Her kan du konfi gurere Toy Story 
Mania! ved å modifi sere både lyd- og kontrollinnstillinger. Du kan også se en liste over de som 
har medvirket i produksjonen av spillet.
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FLERSPILLFLERSPILL
Toy Story Mania! lar 2 spillere spille samtidig, med muligheten for at den andre spilleren 
kan hoppe inn NÅR SOM HELST.
 
For å bli med i et eksisterende spill med Xbox 360-håndkontrollen, bare koble til en ekstra 
kontroll og trykk på A-knappen for å bli med.
 
For å bli med i et eksisterende spill med Kinect, bare så fremfor Kinect og vink for å bli med.
 
Det er SÅ enkelt!

POENGSUMMER OG PREMIERPOENGSUMMER OG PREMIER
Ved slutten av et spill, vil gardinene lukkes og åpnes for å vise poengskjermen. Poengskjermen 
viser poengene dine for det spillet, og den viser også hvor mange hemmeligheter du har låst 
opp i det spillet... og hvor mange hemmeligheter er igjen.
 
Når du spiller eventyrmodus vil en egen poengskjerm vises når du er ferdig med alle nivåene i 
eventyret. Her kan spilleren feire med fi gurer fra Toy Story og motta klistremerker i belønning!
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