
VÄLKOMMEN TILL VÄLKOMMEN TILL 
TOY STORY MANIA!TOY STORY MANIA!

Med inspiration från Toy Story Mania!-attraktionerna på Disneyland ® och Walt Disney 
World ® är du nu inbjuden att hänga med Woody, Buzz och alla Toy Story-kompisar och 
förvandla Andys rum till en fantastisk nöjespark i Toy Story Mania! Leksakerna har placerat 
ut allt så att du kan spela alla deras nöjesparksinspirerade spel. Andy är borta så det är dags 
att leka!

KOMMA IGÅNGKOMMA IGÅNG
Börja med att välja hur du vill spela. Du kan antingen spela med en Xbox 360-handkontroll 
eller med Kinect. Sedan kommer du till huvudmenyn där du väljer att spela äventyrsläget, 
partyläget, eller det fria läget. Eller så besöker du alternativskärmen eller belöningsskärmen.

Om du har haft turen att besöka Toy Story Mania! på Disneyland ® eller Walt Disney World ® 
så kommer du känna igen fl era av spelen.

KONTROLLERKONTROLLER
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HUVUDMENYNHUVUDMENYN
På huvudmenyn kan du välja bland fem alternativ.

• Äventyrsläge
Välj äventyrskartan så sätter äventyrsläget igång. På äventyrsskärmen kan du välja ett 
antal olika äventyr med teman från din favoritkaraktär från Toy Story Mania. Spela igenom 
äventyren, hamna på rankningslistan och lås upp klistermärken.

• Partyläget
Välj Toy Story Mania-symbolen så startar partyläget. I partyläget väljs slumpmässiga minispel 
ut till dig att spela, även såna som du inte har låst upp ännu! Spelet fortsätter tills alla 40 
standardbanor är avklarade.

• Fritt spel
Välj symbolen för fritt spel så startar det fria spelläget. I det här spelläget kan du spela valfri 
bana. Här kan du låsa upp band och alla spelets banor.

• Belöningar
På belöningsskärmen kan se dina klistermärken och rankningslistorna. De klistermärken som 
du fått hamnar på klistermärkessidan. Alla dina högsta poäng från äventyrsläget och det fria 
spelläget hittar du också här.

• Alternativ
Välj kugghjulssymbolen för att komma till alternativen. Här gör du inställningar för Toy Story 
Mania! som ljudinställningar och kontrollinställningar. Du kan också se medverkandelistan 
med de som har hjälpt till att göra spelet. 
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FLERSPELARLÄGETFLERSPELARLÄGET
I Toy Story Mania! kan två spelare spela samtidigt och man kan hoppa in när som helst 
under spelet.
 
Om du vill hoppa in under pågående spel med en Xbox 360-handkontroll ansluter du bara 
handkontrollen och trycker på A-knappen.
 
Om du vill hoppa in under pågående spel med hjälp av Kinect ställer du dig bara framför 
kameran och vinkar.
 
Så enkelt är det!

POÄNG OCH PRISERPOÄNG OCH PRISER
Vid slutet av varje spel stängs ridån och när den öppnas igen visas poängskärmen. På 
poängskärmen räknas poängen på det spelet ihop och du kan se hur många hemligheter 
som har låsts upp och hur många som är kvar att upptäcka.
 
När du har klarat alla banorna i äventyrsläget visas en särskild poängskärm där spelaren kan 
fi ra med Toy Story-karaktärerna och få ett klistermärke som belöning!
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