HANDLEIDING

Elektronische handleiding
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.
Raadpleeg voor ondersteuning de elektronische handleiding of de Wii U-handleiding.

AGE RATING
PEGI (Pan European Game Information)
Age rating categories:

For more details about PEGI visit: http://www.pegi.info

BELANGRIJK: lees de belangrijke gezondheids- en veiligheidsinformatie in de Wii U™-handleiding die met je Wii U-systeem is
geleverd, of de informatie in de applicatie Gezondheids- en veiligheidsinformatie in het Wii U-menu zorgvuldig door voordat je
je Wii U-systeem, de software of het accessoire gebruikt.
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 modificatie 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.
Trademarks are property of their respective owners.
Wii U is a trademark of Nintendo.

OVERZICHT

Je favoriete spons is terug! Verzamel je vrienden voor een uniek
avontuur. Plankton en zijn nieuwe legertje kwaadaardige robots hebben
de Krokante Krab verwoest en de kluis gestolen met het beroemde
geheime recept voor Krabburgers erin. Jij moet de sleutels vinden voor
het geheim voor altijd verloren gaat!

HOOFDMENU

Levelkeuze – Voltooi levels om alle nieuwe gebieden vrij te
spelen! Daarna kun je terug naar levels die je al hebt
uitgespeeld.
Opties – Controleer de besturing, pas je geluidsinstellingen aan,
bekijk de credits en voer cheats in.

BESTURING
Nunchuk™ en Wii-afstandsbediening
Gadgetkeuze
Verplaatsen

Gadgets
activeren
Sprong/
dubbelsprong
Mêlee-aanval/
grondram-aanval

Pauzeren/
meedoen met spel

Superkracht
gebruiken

Wii U™ GamePad
Gadgetkeuze
Verplaatsen

Gadgets
activeren
Gadgetkeuze
Superkracht
gebruiken
Mêlee-aanval/
grondramaanval
Sprong/
dubbelsprong
Pauzeren/
meedoen met spel

HINTS
• Als de gezondheidsmeter van een personage leeg is, kan
een ander personage hem of haar tot leven wekken door
naast het gewonde personage te gaan staan.
• Je hoeft niet elke kist gelijk kapot te maken, je kunt
ze ook bewaren. Je kunt altijd teruggaan als je meer
levenskracht nodig hebt.
• Vul je krachtmeter door batterijen van kapotte robots
te verzamelen. Als hij vol zit, kun je de superkracht
gebruiken.
• Geen tijd om naar je krachtmeter te kijken? De
personages zullen je vertellen wanneer je superkracht
klaar is, dus hou je oren open.
• Zijn er veel vijanden in de buurt? Gebruik de Grondram
een paar keer achter elkaar om ze op afstand te houden.
• Heb je moeite met eindbaasgevechten? Schiet als een
oog open is!

BESCHRIJVING VAN DE
PERSONAGES
SpongeBob
Hij vindt kwallenvissen en bellenblazen
het allerleukste.

Superkracht:
Onverslaanbaar

Patrick
De ingewikkeldste kronkels van mijn
hersenen zijn niet te volgen.

Superkracht:

Grondram-aanval heeft een groter bereik.

Sandy
Sandy is een van SpongeBobs beste
vriendjes. Sandy woont hier al sinds ze
verhuisde uit Texas!

Superkracht:

Mêlee-aanvallen richten dubbele schade aan.

BESCHRIJVING VAN DE
PERSONAGES
Meneer Krabs
Deze diepzee-ondernemer is zijn hele
leven al een aanbidder van munten en
bankbiljetten.

Superkracht: Verzamelt twee keer zo
veel tandwielen.

Octo
Hij ziet zichzelf als een echte kunstenaar
die als winkelbediende werkt tot hij is
doorgebroken.

Superkracht:

Gadgets richten dubbele schade aan.

KLANTENONDERSTEUNING
Ga naar onze website http://support.activision.com en bezoek onze
uitgebreide kennisdatabase voor de nieuwste hulponderwerpen.
Ondersteuning is beschikbaar in de volgende talen: Engels, Frans,
Italiaans, Duits, Spaans, Nederlands, Portugees en Zweeds.
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