
 

 

  

Tanssipelinohje 
 

Tanssimaton (ja ohjaimen) A-nappi toimii valintanappina.  

B-napilla (pohjassa) pääsee aina edelliseen valikkoon. 
 

1. Aseta peli sisään konsoliin. Älä työnnä sitä väkisin, vaan 
konsoli vetää sen sisään. Valitse tanssipeli A-napilla. 
2. Peli antaa sinulle turvallisuusohjeita ja ohjeet ohjaimen 
asettamiseksi oikein käteen (remmi ranteen ympärille).  
Paina A-nappia päästäksesi eteenpäin. 
3. Valitse Free play mode  Aktivoi lisäohjain + tanssimatot 
kohdasta Register Guest ja paina lisäohjaimen nappeja 1 ja 2 
pohjaan yhtä aikaa niin kauan, kunnes ohjain muuttuu 
valkoiseksi. Paina A. 
4. Valitse multi style (kaksinpeli) 
5. Valitse hahmot alas- ja ylös-nuolinäppäimillä ja lukitse valinta 
A:lla. 



 

 

  

 
 
 
6. Valitse vaikeustaso (beginner=aloittelija, basic=keskitaso, 
difficult=vaikea, expert=taitaja) alas- ja ylös-nuolinäppäimillä 
(matto tai ohjain). 
7. Valitse tanssittava kappale oikealle- ja vasemmalle-
nuolinäppäimillä (matto tai ohjain). Peli antaa vielä selitykset 
nuolista ja pelaamisesta, selaa oikealle ja aloita tanssi 
painamalla A:ta. 
8. Kun peli loppuu, näet pistemääräsi. Jatka paimalla A:ta. 
 
Vihreä pitkä nuoli = pidä nuolta pohjassa kunnes se loppuu 
Punainen pallo = ÄLÄ OSU! Pienentää nuolten kokoa. 
Nyrkki/käsi = Heilauta käden ohjainta, kun käsi saavuttaa yläreunan nuolen. 
 
VINKKI: KUUNTELE RYTMIÄ! NUOLIIN ON OSUTTAVA RYTMIN MUKAAN. 



 

 

  

 

WiiSport-peli  Ohjaimen A-nappi toimii valintanappina.  

B-napilla (pohjassa) pääsee edelliseen valikkoon. 

 
1) Aseta peli sisään konsoliin. Älä työnnä sitä väkisin, vaan 
konsoli vetää sen sisään. Valitse Sportpeli (A). 
2) Valitse (A) Start. Peli antaa sinulle ohjeita. Etene niiden 
mukaan. (Paina A ja B pohjassa yhtä aikaa edetäksesi) 
3) Valitse, mitä peliä haluat pelata. 
4) Valitse (A) more ja aktivoi toinenkin ohjain käyttöön painalla 
yhtä aikaa nappeja 1 ja 2 (odota kunnes ohjain muuttuu 
valkoiseksi). 
5) Valitse (A) pelaajien lukumäärä (yleensä kaksi) 
6) Valitse hahmot (molemmat pelaajat) (A) ja vasen- tai 
oikeakätisyys. Hyväksy valinta OK. 
7) Seuraa pelin ohjeita ja aloita peli (A). 
 



 

 

  

Tennis   
Heitä pallo ilmaan ohjaimella (tai A-näppäimellä) ja seuraa 
ruudusta pallon liikettä ja lyö palloa juuri oikealla hetkellä. Pelaa 
aivan kuten oikeaa tennistä. 
Pesäpallo  
Voit syöttää ja lyödä palloa. Pidä ohjainta kädessä, kuten 
tavallista pesäpallomailaa ja ota lyöntiasento. 
Keilaus  
Lähtöasennossa ohjain on kädessäsi ylhäällä. Paina B-nappi 
pohjaan, tee keilausliike ja irrota B-nappi, kun haluat päästää 
keilan irti. 
Golf 
Harjoittele lyöntiä ilman, että painat A-nappia. Kun olet valmis 
lyömään palloa oikeasti, paina A-nappi pohjaan ja tee lyöntiliike. 
Nyrkkeily 
Liitä ohjaimeen myös Nunchuk (pieni ohjain). Pelatessa ei tarvitse 
painaa mitään nappia, vaan nyrkkeilet, kuten oikeastikin. 


