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Kom i gang
Indsæt We Sing Encore-disken i diskindgangen.
WiiTM-konsollen tændes. Skærmen med helbreds- og
sikkerhedsoplysninger til højre kommer frem. Når du
har læst oplysningerne, skal du trykke på A-knappen.
Skærmen med helbreds- og sikkerhedsoplysninger
vises, selvom disken indsættes, efter at du tænder for
Wii-konsollen.
Peg på diskkanal fra Wii-menuskærmen, og tryk på A-knappen.
Nu vises Kanalvisningsskærmen. Peg på START, og
tryk på A-knappen.
Nu vises skærmen Håndledsrem til Wii-fjernbetjening. Stram stroppen om dit håndled, og tryk herefter på
A-knappen. Nu vises åbningssekvensen.

FORSIGTIG – BRUG HÅNDLEDSREMMEN TIL Wii-FJERNBETJENINGEN
Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan du bruger håndledsremmen til Wiifjernbetjeningen, skal du se instruktionsbogen til Wii – Systemopsætning (Sådan bruger
du Wii-fjernbetjeningen).
Tekstsproget (spil-sproget) i spillet afhænger af, hvordan det er sat op på din Wii-konsol.
Dette spil indeholder fem forskellige sprogversioner: Engelsk, tysk, fransk, spansk og
italiensk. Hvis din Wii-konsol allerede er indstillet til et af dem, bliver dette sprog også vist i
spillet. Hvis din Wii-konsol er indstillet til et andet sprog end dem, der er tilgængelige i spillet,
bliver spil-sproget engelsk. Du kan ændre spil-sproget ved at ændre sprogindstillingerne
på din Wii-konsol. Du kan få yderligere information i din Wii-instruktionsbog – kanaler og
indstillinger om, hvordan man ændrer sprog-indstillingerne.

Opdatering af Wii-menuen
Bemærk, at første gang du indlæser disken i Wiikonsollen, vil konsollen undersøge, om du har den
nyeste version af Wii-menuen. Hvis det er nødvendigt,
får du vist en skærm til opdatering af Wii-menuen.
Tryk OK for at fortsætte opdateringen. Bemærk, at Wiikonsollen skal have den seneste version af Wii-menuen
for at kunne afspille disken.
Når Wii-menuen opdateres, kan uautoriserede hardware- og/eller softwaremodifikationer
blive opdaget, og uautoriseret indhold bliver muligvis slettet, hvilket kan gøre din konsol
ubrugelig enten øjeblikkeligt eller på længere sigt. Accepteres denne opdatering ikke, kan
det betyde, at dette og fremtidige spil ikke kan spilles. Bemærk venligst, at Nintendo ikke
kan garantere, at uautoriseret software eller tilbehør fortsat fungerer med Wii-konsollen,
når denne eller fremtidige opdateringer af Wii-menuen er gennemført.
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60 Hz (480i) tilstand

Mange kender ikke forskel på 50 Hz og 60 Hz, men eftersom de fleste
moderne tv-modeller understøtter 60 Hz, så kan det være en god idé at
undersøge, om dit tv er kompatibelt. Generelt er Hz (hertz) relateret til
antallet af klip pr. sekund (frames per second – fps), der vises på din skærm.
50 Hz frembringer 25 fps og 60 Hz frembringer næsten 30 fps, der måske ikke lyder som
en særlig stor forskel, men stigningen i kvalitet fra 25 til ca. 30 fps kan sagtens ses på
skærmen. Med 60 Hz oplever du en mere jævn spilskærm med mindre flimmer, og at spillet
kører med den optimale hastighed. Noget, der alt sammen er med til at give en fantastisk
spiloplevelse.
Standardindstillingen for Wii er 50 Hz (576i) tilstand. Du kan ændre denne tilstand ved at
aktivere 60 Hz (480i) tilstanden ved at vælge denne TV TYPE på Wii-indstillingerne. Der er
dog visse (især ældre) tv-modeller, der ikke kan vise spil i 60 Hz (480i) tilstand. Derfor kan
et mindre antal spillere opleve problemer, hvis de bruger denne visningstilstand på deres
fjernsyn. Læs i dit fjernsyns brugsanvisning eller kontakt producenten for at få oplysninger
om, hvorvidt dit fjernsyn har funktionen 60 Hz (480i) tilstand.
Hvis tv-skærmen er blank eller viser et forvrænget billede, når du har ændret indstillingen til
60 Hz (480i) tilstand, er det sandsynligt, at dit tv ikke understøtter 60 Hz (480i) tilstand. Du
kan vende tilbage til standardindstillingen ved at trykke på RESET (nulstil) på Wii-konsollen,
mens du holder ned-retningen nedad på + styreknappen. Wii-systemet genstarter nu i 50
Hz (576i) tilstand. Du kan få yderligere oplysninger i Wii-instruktionsbogen – kanaler og
indstillinger om indstilling af TV TYPE.
Hvis du tilslutter et Wii RGB-kabel (RVL-013) (sælges separat) til et fjernsyn, der har en
RGB-terminal og PAL60-kompatibilitet, eller hvis du tilslutter Wii AV-komponentkabel (RVL011) (sælges separat) til et fjernsyn med videokomponentstik, kan du få et utroligt skarpt
tv-billede.

EDTV/HDTV (480p) tilstand – progressiv scan

EDTV/HDTV (480p) er en progressiv visningstilstand, hvor spillere kan se og
nyde spillet i den bedst mulige kvalitet. Det betyder et utroligt skarpt billede,
hvor spillet kører med den optimale hastighed med reduceret flimren. Noget,
der alt sammen er med til at give en fantastisk spiloplevelse.
Afhængig af, hvilken fjernsyn- og kabelkombination, du bruger, kan det dog ske, at denne
tilstand ikke kan vises. Læs i dit fjernsyns brugsanvisning eller kontakt producenten for at få
oplysninger, så du kan finde ud af, om dit fjernsyn understøtter progressiv scan-visningen
til funktionen EDTV/HDTV (480p)-tilstand. Sørg for at bruge Wii AV-komponentkablet (RVL011) (sælges separat) samt aktivere progressiv scan på din skærm, når du vælger denne
tilstand.
Standardindstillingen for Wii er 50 Hz (576i)-tilstand. For at aktivere EDTV/ HDTV (480p)tilstanden skal du vælge denne TV TYPE på Wii-indstillingerne. Du kan få yderligere
oplysninger i Wii-instruktionsbogen – kanaler og indstillinger om indstilling af TV TYPE.
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Opsætning
For at opsætte Logitech-mikrofonerne skal du gøre følgende.
Sørg for, at din Wii er slukket, før du indsætter nyt tilbehør. For kun én mikrofon, forbind
blot mikrofonen til et ledigt USB-stik, der kan findes på bagsiden af din Wii.

Bagsiden af WiiTM-konsollen
Sæt en USB-mikrofon eller en USB 2.0kompatibel hub i et ledigt USB-stik placeret på
bagsiden af Wii-konsollen.
Hvis du har mere end to mikrofoner, kan du tilslutte flere
mikrofoner med en USB-hub. Du skal blot tilslutte mikrofonerne
til din USB-hub og derefter tilslutte din USB-hub til bagsiden
af Wii-konsollen som nævnt ovenfor.
Når mikrofonerne er blevet sluttet til Wii’en, skal We Sing
EncoreTM-disken indsættes ind i diskslotten. Wii-konsollen vil
tænde. Helbreds- og sikkerhedsskærmen vises. Når du har
læst de-taljerne, skal du trykke på A-knappen med din Wiifjernbetjening.
Se venligst din instruktionsbog til Wii for yderligere oplysninger
om konfiguration af din Wii-konsol.

Spil spillet
For at spille We Sing EncoreTM skal du blot vælge et spil-mode, vælge en sang, holde
mikrofonen og SYNGE!
Hvert mode har forskellige valgmuligheder, der hjælper med at konfigurere spillet. Disse
valgmuligheder inkluderer valg af sang, organisering af et hold eller valg af, hvem der
synger hvilken del i gruppe-mode. Alle valgmuligheder vises tydeligt på den relevante
skærm. Hvis du er ikke er sikker, så hold Wii-fjernbetjeningens markør over et menupunkt
i et par sekunder for at få en beskrivelse af denne mode. Når spillet begynder, og du
begynder at synge ind i en af mikrofon-erne, genkender spillet stemmeleje, tone og rytme
og giver dig point efter, hvor god din optræden er.
BEMÆRK: HUSK for at opnå den bedste musikoplevelse, skal du holde mikrofonen
mellem 3-5 cm. væk fra munden.
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BEMÆRK: Spillet understøtter op til fire mikrofoner på én gang. For at tjekke hvilken
mikrofon du har, skal du blot tale ind i mikrofonen ved hvilken som helst menuskærm.
Så ser du en farvet streg blinke, når du taler. Den indikerer, hvilken farve mikrofon du
spiller med.
BEMÆRK: HUSK for at opnå den bedste musikoplevelse, skal du holde
mikrofonen mellem 3-5 cm. væk fra munden.

Spilskærmen
Nedenfor ses spilskærmen (vist med 2 spillere). Spilskærmen er lidt forskellig, alt efter
hvilket mode du spiller i.
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1 Spillerfarve
Når du taler ind i mikrofonen, lyser din farve kort op. Farven er også
den samme, som de tekster du skal synge.
2 Tidsbjælke
En blå ‘tidsbjælke’ vil flyde hen over skærmen og teksten, for at
fortælle dig, hvornår du skal synge.
3 Sunget stemmelejebjælke
Hvis du synger falsk, vises en stemmelejebjælke i din farve neden
under (hvis du synger for dybt) eller oven over (hvis du synger for
højt) stemmelejebjælkerne.
4 Stemmelejebjælker
Når du synger en sang, vises de toner, du synger, i forhold til de
toner du burde synge. Når du synger en tone korrekt, fyldes bjælken
med guldfarve.
5 R.A.P.S.
Rap Analyse Præstationssystemet (RAPS) vises på skærmen ved rap
eller dele med normalt stemmeleje i en sang. Du bedømmes efter
hvor godt du rapper til ordene i sangen. Farven på højtaleren svarer
til din score.
6 Star Notes
I løbet af spillet vil særlige toner vises på dele af en sang. Hvis du
rammer tonen perfekt, vil din score blive ganget med et tal for den tone,
angivet med enten x5 eller x10.
7 Score
Når du scorer point for at synge, øges scoren øverst på skærmen. Din
endelige score vises, når sangen er slut. Din score ændrer sig efter, hvor
godt du synger.

BEMÆRK: Mikrofonen er meget følsom. Enhver lyd kan fylde en stemmeleje
bjælke, men spillet har anti-snydteknologi. Kun sang i rette stemmeleje på rette
tidspunkt giver point!
BEMÆRK: Nogle tekster har ingen stemmelejebjælker eller R.A.P.S. Du kan
freestyle disse tekster, men der gives ingen point.
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8 Timer/tidsbjælke
Tidsbjælken aftager, mens en sang spilles. Når tidsbjælken er helt
væk, slutter sangen. Der er også en timer, der fortæller dig, hvor
meget tid der er tilbage af sangen.
9 , 10 , 11 , 12 Tekster
I hvert spil-mode vises teksterne til den aktuelle sang på skærmen,
lige inden du skal synge dem. Syng på det rette tidspunkt ved
at synge ordene, når de fyldes op med farve. Hvis farven bliver
på et ord i et bestemt tidsrum, betyder det, at ordet skal holdes
sammen med stemmelejebjælkerne. Sanger 1’s aktuelle tekst vises
nederst på skærmen 9 med den næste tekst nedenunder 10 .
Sanger 2’s tekst vises øverst på skærmen 11 med den næste tekst
ovenover 12 .

BEMÆRK: Scorer du ikke højt? Bare rolig, prøv igen. Husk at øvelse gør mester.

Valg af sang
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1 Når et mode er blevet valgt, ser du en ‘sangkarrusel’. Du kan styre karrusellen ved
hjælp af følgende metoder.

a) Peg på coveret med Wii-fjernbetjeningen, der ikke er i midten, og tryk på A-knappen.
Den sang vil nu være midt på skærmen.
b) Drej Wii-fjernbetjeningen til venstre eller højre, for at dreje karrusellen i den retning.
c) Tryk på Wii-fjernbetjeningens plus-knappen og minus-knappen for at dreje
karrusellen til venstre og højre.
d) Peg på plus-knappen og minus-knappen på skærmen med Wii-fjernbetjeningen
og tryk på A-knappen.
e) Ryst Wii-fjernbetjeningen for at vælge en sang tilfældigt.
Når den sang, du vil synge, er midt i karrusellen, skal du pege på den og trykke på
A-knappen for at begynde. Du kan også pege på Syng og trykke på A-knappen.
BEMÆRK: Peg på skærmen med din Wii-fjernbetjening og ryst den til venstre eller
til højre, så den vælger en sang tilfældigt.
2 Længde
Du kan også vælge længden på den sang, du vil synge. Du kan enten synge hele
sangen, eller du kan vælge muligheden 1/2, hvis du vil spille en kortere version. Som
standard vælges muligheden hele sangen.
3 Vokaler
Du kan vælge at enten have vokaler på sangen eller reducere dem for at give den ægte
Karaoke oplevelse. I reduceret tilstand vil vokalerne fra den oprindelige sanger blive
reducerede eller helt fjernede, så kun baggrundsmusikken kan høres.
4 Sværhedsgrad
Der er tre forskellige sværhedsgrader, man kan spille: nem, medium og svær. De
sværere sværhedsgrader mindsker den tilladte fejlmargin for at få det rette stemmeleje
og øger antallet af point, der kan vindes. Som standard vælges nem.
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5 Playliste
Du kan opstille et antal sange til at synge efter hinanden. Vælg enten playliste 1, 2 eller
3 fra karrusellen. Når du er på Playliste-skærmen, skal du vælge den sang du ønsker
at tilføje ved at bruge plus-knappen og minus-knappen for at skifte mellem
sangene og derefter bekræfte ved at pege på albumcoveret og trykke på A-knappen.
Dit valg vises derefter i playlisten. For at fjerne en sang fra playlisten, peg på navnet
på sangen og tryk derefter på A-knappen for at vise Fjern-knappen. Peg på Fjernknappen ved siden af den sang, du vil fjerne og tryk derefter på A-knappen for at
fjerne sangen.

Når du har valgt alle de sange, du ønsker at have i din playliste, så peg på “Sing”
(Syng) nederst på skærmen, og tryk på A-knappen for at starte din playliste. Husk at
du kun kan have højst otte sange pr. playliste og højst tre playlister til enhver tid.
BEMÆRK: Nogle sange synges med en eller flere sangere. I nogle tilfælde kan du
vælge, hvilken sanger du vil synge som i både solo- og multiplayer-mode.

Party-mode
Der er flere modes, der kan spilles med venner i party-mode. De kan spilles med to
eller helt op til fire spillere. Der skal bruges én mikrofon pr. spiller.
We Sing (2-4 spillere)
I We Sing-mode kan to eller flere spillere optræde sammen og synge visse dele af
sangen, enten som en bestemt sanger eller på bestemte tidspunkter. Hvis I har valgt at
synge som forskellige sangere, ses to tekster på skærmen på samme tid. (Se side 7 i
dette instruktionshæfte). I We Sing-mode vises der ingen ’forkerte’ stemmelejebjælker.
Versus (2-4 spillere)
Syng mod hinanden i en opvisning. Alle synger den samme tekst, og den, der har flest
point, når sangen er færdig, vinder.
Gruppekamp (3-4 spillere)
Det samme som Versus, men denne gang er det en gruppe mod en anden gruppe.
En gruppe kan have 1 til 3 spillere. Holdet med den højeste score, når sangen er slut,
vinder.
First to X (2-4 spillere)
Spillet har enkle regler. Den første spiller, der når til et fastsat antal point, vinder. Sangen
stopper, så snart en spiller når den valgte pointgrænse.
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Pass the Mic (2-4 spillere. Kun 1 mikrofon
Spillerne skiftes til at vise deres sangtalenter for op til fire spillere. Hver spiller synger på
skift en del af en sang, inden der skiftes til den næste spiller. Du skal være parat, for måske
er du den næste, der skal synge. Hver spiller øger deres score med den endelige score,
der vises, når sangen er slut.
Blind (2-4 spillere)
Kæmp mod andre spillere til at synge sangen korrekt. Men pas på, da tekst og lyd kan
forsvinde på ethvert tidspunkt gennem sangen!
Marathon (2-4 spillere)
Alle synger på en oprettet playliste for at score så mange point som muligt. Den bedste
gennemsnitlige score fordelt på alle sangene er vinderen.
Expert (2-4 spillere)
Tror du, at du er den bedste til We Sing Encore? Så kan du bevise det med Expert
multiplayer-mode. Der er ingen stemmelejebjælker og ingen sangtekster på skærmen.
Bare sangen og din score. Nu skal du synge sangen, og få point uden nogen form for
hjælp.

Valg af sanger
I sange med mere end én sanger kan du vælge, om du vil synge som sanger 1, sanger
2 eller synge alle dele af sangen. Hvert valg har forskellige tekster og påvirker, hvordan
sangen spilles. I sange med kun én sanger kan teksten deles mellem spillerne.
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Når skærmen for valg af sanger vises, skal alle spillere først skal ryste deres mikrofoner
for at lade spillet genkende, at spilleren er klar. Når du har sluttet dig til spillet, kan
du vælge hvilken sanger du vil spille som. Du kan vælge enten at spille som den ene
halvdel af en duet eller synge hele sangen; valget er op til dig. Når du har besluttet
dig, skal du vælge indstillingen og derefter vælge “Sing” (Syng), når alle andre også
har valgt.
BEMÆRK: Nogle sange har mere end to sangere, der synger samtidigt. Disse sange
vil gruppere deres sangere i to sæt for at sikre, at en endnu større del af sangen synges
af alle deltagerne.

Solo-mode
Syng alene eller syng en del af en duet. Øv dig i at få en høj score inden du viser dig
for vennerne.

Lektioner
Lektionerne hjælper til at træne din stemme til at matche noterne. Lektionerne er baseret
på Solfege-skalaen:
Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si
Skalaen er bevægelig, hvilket betyder, at du kan starte hvor som helst på skalaen og gå
over eller under toppen/bunden af skalaen og komme ud i den anden ende.

Dette er for at give sangere med en dybere eller højere stemme chance for at spille
lektionerne. Du kan bedømme stemmelejeniveauet lige før metronomen bevæger sig
hen over skærmen, ved at synge en tone før lektionen starter. En grøn node betyder, at
du har ramt den rigtige tone, en rød node betyder, at du ramte en forkert tone.
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Præmier
Der er 30 præmier at opnå i spillet. De spænder fra simple præmier såsom for at oprette
din første playliste ... til at score mere end 9000 point i hver sang! Se præmiesektionen
i spillet for flere oplysninger.

Karaoke
Vil du synge en sang, men undgå presset for at få en høj score? Det er ikke noget
problem, Karaoke-mode hjælper dig. Score- og præstationsbjælkerne er blevet fjernet.
Tilbage er kun sangen, teksten og musikken i dit hjerte.

Jukeboks
Se dine yndlingssange uden at du skal spille. Vælg enten din yndlingssang eller spil
gennem en brugerdefineret playliste med sange.

Hitlister
Hitlisterne er et udvalg af scoringstavler, der viser de bedste sangere fra en til fire
spillere og Pass the Mic.
Du kan se topscorerne for hver sang inden for hver gruppe. Hitlisten viser sangen,
navnet på spilleren og den højeste score for den sang. We Sing gemmer automatisk
scorer, der kommer på hitlisterne.

Valgmuligheder
Her kan du ændre spilopsætningen, så den passer bedre til din stil. Markér muligheden
i menuen og brug så skyderen til at skifte farve. Peg på + og - ikonerne og tryk på
A-knappen for at skifte farve. Du kan også bevæge slideren hurtigere ved at holde
Wii-fjernbetjeningens plus-knappen og minus-knappen nede.
Menuen knapfarve
Her kan du ændre menuknappernes farve.
Baggrund
Her kan du ændre hovedmenuens baggrund.
Musikkens lydstyrke
Her kan du ændre den afspillede musiks lydstyrke.
Mikrofonens lydstyrke
Her kan du ændre mikrofonernes lydstyrke.
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HDTV-kompensator
Nogle HDTV’er kan give hakkende lyd, når man spiller musikspil. Kompensatoren giver
dig mulighed for at øge eller mindske forsinkelsen mellem teksterne og musikken, og
hvornår de vises på skærmen. Du skal blot flytte skyderen indtil ping-lyden svarer til den
bølge, der vises på skærmen.
Du kan flytte kompensatoren til 500ms (et halvt sekund) før eller efter den oprindelige
optagelse.
Credits
Se holdet der har bragt We Sing til live.
Standard
Indstiller spilindstillingerne til standard igen.

Pausemenuen
Hvis du trykker på A-knappen, mens du spiller, vises pausemenuen. Når du er i
pausemenuen, er sangen på pause. Hvis du går ud af pausemenuen, fortsætter
sangen.
Resume
Gå tilbage til den aktuelle sang.
Retry
Genstart den aktuelle sang.
Change Song
Gå tilbage til sangudvalgsscenen for det aktuelle mode og vælg en ny sang.
Options
Ændr indstillingerne, inklusive musikkens og mikrofonernes lydstyrke.
Mikrofonen lydstyrke
Sangens lydstyrke
Tænd/sluk for stemmelejebjælker – disse er de svage linjer på skærmen
Tænd/sluk for vokaler – sluk for de oprindelige sangeres vokaler (eller dæmp
dem)
Quit
Forlad den aktuelle sang og gå tilbage til hovedmenuen.
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BEMÆRK INDENFOR VALGMULIGHEDER: Lydniveauet for de enkelte (farvede)
mikrofoner ændrer din stemmes lydstyrke. Hvis der er skruet ned for dette, vil stemmen
ikke blive registreret ved en genafspilning.
Du bør justere individuelle mikrofoners lydstyrke, hvis en sanger synger højere end
andre. Hovedkontrollerne for mikrofonerne styrer den samlede mikrofonlydstyrke.
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Resultater
Når du er færdig med at optræde, får du en pris og en kommentar, afhængigt af hvor
godt du synger.
‘Guldfisk’-prisen. Du var så
dårlig, at vi blev nødt til at
give dig noget!

‘Søm og skruer’-prisen. Det
basale og mere til. På vej mod
en toppris.

‘Rådden tomat’-prisen. Du
prøvede, men den taler for
sig selv.

‘Bronzeplade’-prisen.
Ægte
potentiale. God timing og godt
stemmeleje.

‘Gummiand’-prisen.
Barnligt, men stadig ret
dårlig.

‘Sølvplade’-prisen. Flot timing
og stemmeleje.

‘Byggeklods’-prisen.
Du prøvede, og der er
potentiale.

‘Guldplade’-prisen. Nærmest
perfekt stemmeleje og timing.
Tæt på fejlfrit.

‘Værktøjs’-prisen. Du var ret
god, men du har brug for
mere øvelse.

‘Diamantmikrofon’-prisen.
Du har mulighed for at blive
professionel sanger

Resultatskærmen
Når du er færdig med en sang, vil du få vist dine resultater på skærmen. Her
kan du se din endelige score samt en lang række statistikker, der beskriver dine
præstationer i løbet af sangen. For at se din statistik, skal du blot pege på din
score, og oplysningerne vil blive vist. Høje scores gemmes på resultattavlen.
”For lave toner” (Notes too low) angiver hvor meget af sangen, du sang under
det nødvendige stemmeleje.
”For høje toner” (Notes too high) angiver hvor meget af sangen, du sang over
det nødvendige stemmeleje.
”Manglende toner” (Missed notes) er dele af sangen, som du ikke sang.
”Gode toner” (Good notes) er toner, som du sang i det korrekte stemmeleje.
Hvis en sang indeholder R.A.P.S., så er scoren opdelt for at vise, hvor mange
point du scorede i løbet af sang- og rapdelene af sangen.
Fra denne skærm kan du også genafspille dine nyligt gennemførte sange, så du selv kan høre, hvor
godt du sang, og du kan tilføje stemmemodifikationer for endnu mere sjov.
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Alkutoimet
Aseta pelin We Sing Encore -levyke pelilevykkeen
paikkaan. WiiTM-pelikonsoli käynnistyy. Esiin tulee
oheinen terveys- ja turvaohjenäyttö. Kun olet
lukenut ohjeet, paina A-painiketta. Terveys- ja
turvaohjenäyttö tulee esiin myös, kun asetat levykkeen
pelilevykkeen paikkaan Wii-pelikonsolin käynnistämisen
jälkeen.
Osoita Wii-valikossa levykekanavaa ja paina A-painiketta.
Esiin tulee kanavan esikatselu. Osoita kohtaa START
ja paina A-painiketta.
Esiin
tulee
Wii-peliohjaimen
rannehihnan
tietoruutu. Kiristä Wii-peliohjaimen rannehihna
ranteesi ympärille ja paina sitten A-painiketta. Pelin
aloitusanimaatio alkaa.

VAROITUS – KÄYTÄ Wii-PELIOHJAIMEN RANNEHIHNAA
Lisätietoja Wii-peliohjaimen rannehihnan käytöstä on Wii-pelikonsolin ohjekirjassa
Käyttöopas – Järjestelmän käyttöönotto (kappaleessa Wii-peliohjaimen käyttö).
Pelikieli määräytyy Wii-pelikonsolin järjestelmäkielen mukaan. Tätä peliä voi pelata viidellä
eri kielellä: englanniksi, saksaksi, ranskaksi, espanjaksi ja italiaksi. Mikäli Wii-pelikonsolin
järjestelmäkieleksi on jo valittu jokin näistä, myös peli käyttää samaa kieltä. Mikäli Wiipelikonsoli käyttää järjestelmäkielenään jotain muuta, kuin pelin käytettävissä olevia
kieliä, pelin oletuskieleksi määritetään englanti. Voit vaihtaa pelikielen muuttamalla Wiipelikonsolisi järjestelmäkieltä. Lisätietoja järjestelmäkielen vaihtamisesta on ohjekirjassa
Wiin käyttöohjeet – Kanavat ja asetukset.

Wii-valikon päivitys
Kun asetat levykkeen ensimmäistä kertaa Wiipelikonsoliin, konsoli tarkistaa, onko käytössä uusin
Wii-valikon versio. Mikäli päivitystä tarvitaan, esiin
tulee Wii-valikon päivitysruutu. Vahvista päivitys
valitsemalla OK. Huomaa, että Wii-pelikonsolilla on
aina oltava viimeisin Wii-valikon versio, jotta se voi
toistaa levykkeen.
Kun Wii-valikko päivitetään,Wii-järjestelmässä saatetaan havaita luvattomia laite- ja/ tai
ohjelmistomuutoksia ja luvaton sisältö saatetaan poistaa. Tämän vuoksi konsoli voi lakata
toimimasta välittömästi tai myöhemmin. Jos tätä päivitystä ei hyväksytä, tämä peli ja
tulevat pelit voivat lakata toimimasta. Nintendo ei voi taata luvattomien ohjelmistojen tai
lisävarusteiden toimivuutta Wii-pelikonsolissa tämän tai tulevien Wii-valikon päivitysten
jälkeen.
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60 hertsin (480i) näyttömuoto

Monet eivät tiedä mitä eroa on 50 ja 60 hertsin näyttömuodoilla. Useimmat
nykytelevisiot kuitenkin tukevat 60 hertsin näyttömuotoa, joten oman
television yhteensopivuudesta kannattaa ottaa selvää. Yleisesti ottaen
hertseillä (Hz) tarkoitetaan sitä, kuinka monta kuvaa sekunnissa ruudulla
näkyy.
50 hertsin virkistystaajuudella ruudulle tulee 25 kuvaa sekunnissa ja 60 hertsin taajuudella
noin 30 kuvaa sekunnissa. Ero ei ehkä kuulosta suurelta, mutta muutos 25 kuvasta
30 kuvaan sekunnissa on jo silmin havaittava. 60 hertsin virkistystaajuudella kuva on
sulavampi: se värisee vähemmän ja pelinopeus on parempi – tämä luonnollisesti lisää
pelinautintoa.
Wii-pelikonsolin näyttömuoto on oletusarvoisesti 50 hertsiä (576i). Jos haluat muuttaa
asetusta, avaa Wii Settings (Wiin asetukset), valitse Screen (Näyttö) ja sitten TV TYPE (TV:n
tyypiksi) vaihtoehto 60Hz (480i). Jotkin vanhemmat televisiot eivät kuitenkaan voi käyttää
60 hertsin (480i) näyttömuotoa ja pienellä osalla pelaajista saattaakin olla ongelmia tämän
näyttömuodon käytössä. Mikäli et ole varma siitä, voiko televisiosi käyttää 60 hertsin (480i)
näyttömuotoa, tarkista asia television käyttöohjeista tai ota yhteyttä valmistajaan.
Mikäli kuva on musta tai vääristynyt sen jälkeen, kun näyttömuodoksi on valittu 60
hertsiä (480i), televisiosi ei todennäköisesti tue 60 hertsin (480i) näyttömuotoa. Voit
palauttaa oletusasetukset painamalla Wii-pelikonsolin RESET-painiketta samalla, kun
painat + ristiohjainta alas. Wii-pelikonsoli käynnistyy 50 hertsin (576i) näyttömuodossa.
Lisätietoja TV TYPE (TV:n tyypin) määrittämisestä on ohjekirjassa Wiin käyttöohjeet –
Kanavat ja asetukset.
Saat nauttia poikkeuksellisen terävästä kuvasta, kun liität Wii-pelikonsolin Wiin RGBkaapelilla (RVL-013) (myydään erikseen) PAL60-yhteensopivaan televisioon, jossa on RGBliitäntä, tai Wiin komponentti-AV-kaapelilla (RVL-011) (myydään erikseen) televisioon,
jossa on komponenttiliitännät.

EDTV / HDTV (480p) -näyttömuoto – Lomittamaton kuva

EDTV / HDTV (480p) on lomittamaton näyttömuoto, jota käyttäessään pelaajat
saavat nauttia parhaasta mahdollisesta kuvanlaadusta. Tällä näyttömuodolla
kuva on todella nopea ja terävä ja se värisee erittäin vähän – kaikki tämä
lisää pelinautintoa.
Käytettävissä olevan television ja kaapeleiden johdosta on kuitenkin mahdollista, ettei tätä
näyttömuotoa voida käyttää. Mikäli et ole varma siitä, voiko televisiosi käyttää EDTV / HDTV
(480p) -näyttömuotoa, tarkista asia television käyttöohjeista tai ota yhteyttä valmistajaan.
Jos otat näyttömuodon käyttöön, varmista, että käytössä on Wiin komponentti-AV-kaapeli
(RVL-011) (myydään erikseen), ja että näyttölaite on asetettu toistamaan lomittamatonta
kuvaa.
Wii-pelikonsolin näyttömuoto on oletusarvoisesti 50 hertsiä (576i). Jos haluat muuttaa
asetusta, avaa Wii Settings (Wiin asetukset), valitse Screen (Näyttö) ja sitten TV TYPE (TV:n
tyypiksi) vaihtoehto EDTV / HDTV (480p). Lisätietoja TV TYPE (TV:n tyypin) määrittämisestä
on ohjekirjassa Wiin käyttöohjeet – Kanavat ja asetukset.
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Valmistelu
Suorita seuraavat toimenpiteet, kun valmistelet Logitech-mikrofonit.
Varmista, että Wii-pelikonsoli on sammutettu ennen uusia lisälaitteiden liittämistä. Kun
liität yhtä mikrofonia, kiinnitä se Wii-konsolin takaosassa sijaitsevaan vapaaseen USBväylään.
WiiTM-konsolin takaosa
Liitä USB-mikrofoni tai USB 2.0 -yhteensopiva
keskitin Wii-konsolin takaosassa sijaitsevaan
USB-väylään.
Jos sinulla enemmän kuin kaksi mikrofonia, voit yhdistää
useamman mikrofonin USB-keskittimen avulla. Yhdistä vain
mikrofonit USB-keskittimeen ja liitä USB-keskitin Wii-konsolin
takaosaan yllä mainitulla tavalla.
Kun mikrofonit on liitetty Wii-konsoliin, aseta We Sing EncoreTM
-levy pelilevykkeen paikkaan. Wii-konsoli käynnistyy. Terveysja turvaohjenäyttö tulee näkyville. Kun olet lukenut sen, paina
Wii-peliohjaimen A-painiketta.
Katso Wii-pelikonsolin ohjekirjasta lisää ohjeita sen asetuksien
muokkaamisesta.

Pelin pelaaminen
Jotta voit pelata We Sing EncoreTM -peliä, sinun tarvitsee valita vain pelimuoto sekä kappale,
ottaa mikki käteen ja LAULAA!
Jokainen pelimuoto sisältää useita vaihtoehtoja, kuinka peli toimii. Nämä vaihtoehdot
sisältävät kappaleen valinnan, joukkueen järjestelyn tai sen, kuka laulaa Joukkuetilassa
missäkin kohdassa. Kaikki vaihtoehdot näytetään selvästi asianomaisella näytöllä. Jos
et ole aivan varma, vie Wii-peliohjaimen osoitin valikkoasetuksen päälle ja tilan kuvaus
ilmestyy muutaman sekunnin jälkeen näkyviin. Kun peli alkaa ja alat laulamaan yhteen
mikrofoneista, peli tunnistaa sävelen, nuotin ja rytmin. Saat pisteitä sen mukaan, kuinka
hyvin esiinnyt.
HUOMAA: MUISTA, että saat parhaimman musiikillisen kokemuksen, kun pidät
mikrofonit 3-5 cm päässä suustasi.
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HUOMAA: Peli tukee jopa neljää mikrofonia samanaikaisesti. Saat selville oman
mikrofonisi, kun puhut siihen missä tahansa valikkonäytössä ja näet värillisen palkin
välkkyvän puhuessasi. Tämä näyttää, minkä värisellä mikrofonilla pelaat.

HUOMAA: HUOMAA: Peli tallentaa automaattisesti jokaisen laulun päätteeksi.

Pelinäyttö
Alla näet pelinäytön (kahden pelaajan peli). Pelinäyttö vaihtelee hieman pelaamastasi
tilasta riippuen.

12

1
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2
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4
3

2

1

8
7

7

5

9
10
20

1 Pelaajan väri
Kun puhut mikrofoniin, sen väri syttyy hetkeksi. Värisi on yhdistetty
laulun sanoihin, joita sinun tulee laulaa.
2 Ajoituspalkki
Sininen ajoituspalkki pyörii näytön ja sanojen läpi, niin tiedät milloin
laulaa.
3 Laulun sävelpalkki
Jos laulat väärällä sävelkorkeudella, värisi mukainen laulun
sävelpalkki ilmestyy nuottipalkin alapuolelle (jos laulat liian
matalalta) tai yläpuolelle (jos laulat liian korkealta).
4 Nuottipalkit
Kappaleen edetessä laulamasi nuotit ilmestyvät näytölle suhteessa
oikeisiin nuotteihin. Laulaessasi oikean nuotin, palkki täyttyy
kullanvärillä.
5 R.A.P.S.
Rap-analysaattori eli R.A.P.S. ilmestyy näytölle, kun laulat kappaleen
rap- tai sävelettömiä osuuksia. Pisteesi perustuvat laulun sanojen
rappaamiseen. Puhujan väri vastaa pisteitäsi.
6 Tähtinuotit (Star Notes)
Kappaleen tiettyihin kohtiin ilmestyy pelin aikana erikoisnuotteja. Jos
osut nuottiin täydellisesti, saat pisteiden bonuskertoimen tälle nuotille.
Tämä ilmaistaan joko x5- tai x10-merkillä.
7 Pisteet
Laulupisteitä saatuasi, näytön yläosassa oleva pistemäärä kasvaa.
Loppupisteesi näytetään kappaleen lopussa. Pisteesi riippuu siitä,
kuinka hyvin laulat.

HUOMAA: Mikrofoni on hyvin herkkä. Mikä tahansa ääni saattaa täyttää
nuottipalkin, mutta pelissä on myös huijauksen tunnistava teknologia. Saat pisteitä
ainoastaan laulaessasi oikealla sävelellä oikeaan aikaan!
HUOMAA: Joissain sanoissa ei ole lainkaan nuottipalkkia tai R.A.P.S.:ia. Voit
laulaa sanat haluamallasi tavalla, mutta et saa niistä pisteitä.
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8 Ajastin / aikapalkki
Aikapalkki pienenee kappaleen edetessä. Aikapalkin loppuessa
myös kappale loppuu. Ajastimesta näet, kuinka kauan kappaletta
on vielä jäljellä.
9 , 10 , 11 , 12 Sanat
Jokaisessa pelimuodossa sanat ilmestyvät näytölle hetkeä ennen
kuin sinun pitää ne laulaa. Laula oikeaan aikaan sanojen
täyttyessä värillä. Jos väri jää yhden sanan päälle hetkeksi, tämä
tarkoittaa että säveltä pidetään yllä, niin kuin nuottipalkki osoittaa.
Laulaja 1:n sanat ilmestyvät näytön alareunaan 9 ja seuraavat
sanat näiden alapuolelle 10 . Laulaja 2:n sanat ilmestyvät näytön
yläreunaan 11 ja seuraavat sanat näiden yläpuolelle 12 .

HUOMAA: Etkö saa paljon pisteitä? Älä huolehdi, vaan yritä uudestaan. Muista että
harjoitus tekee mestarin.

Kappaleen valinta
4

2

3
1

5
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Kun olet valinnut pelimuodon, näet “laulukarusellin”. Voit liikkua karusellissa
1
seuraavin tavoin:
a) Kohdista Wii-peliohjaimella näytön sivussa olevan kansikuvan päälle ja paina
A-painiketta. Kappale siirtyy nyt näytön keskelle.
b) Pyöräytä Wii-peliohjainta vasemmalta oikealle kiertääksesi karusellia tähän suuntaan.
c) Paina Wii-peliohjaimen + ja - painikkeita kiertääksesi karusellia vasemmalle ja
oikealle.
d) Osoita Wii-peliohjaimella näytöllä olevia + ja - painikkeita ja paina
A-painiketta.
e) Ravista Wii-peliohjainta valitaksesi satunnaisen kappaleen.
Kun haluamasi kappale on karusellin keskellä, osoita sitä ja paina A-painiketta
sen käynnistämiseksi. Voit myös osoittaa Wii-peliohjaimella kohtaan Sing ja painaa
A-painiketta.
HUOMAA: Osoita Wii-peliohjaimella näyttöä ja ravista sitä oikealle tai vasemmalle
valitaksesi satunnaisen kappaleen.
2 Pituus
Voit myös valita kappaleen pituuden, jonka haluat laulaa. Voit joko laulaa koko
kappaleen tai valita lyhyemmän 1/2-version. Peli valitsee oletusarvoisesti täysimittaisen
kappaleen.
3 Laulu
Voit valita onko laulu päällä vai pienennettynä, joka antaa aidon karaoke-kokemuksen.
Pienennetyssä tilassa alkuperäisen laulajan laulu on pienennetty tai kokonaan poistettu,
joten kuulet vain taustamelodian.
4 Vaikeus
Pelattavissa on kolme vaikeusastetta: helppo, normaali ja vaikea. Vaikeimmat
vaihtoehdot vähentävät sallittuja virhemääriä oikean sävelen löytämiseksi, mutta myös
nostavat mahdollista pistemäärää. Peli valitsee oletusarvoisesti helpon vaikeusasteen.
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5 Soittolista
Voit laittaa kappaleita jonoon laulaaksesi niitä peräjälkeen. Valitse karusellista joko
soittolista 1, 2 tai 3. Kun olet soittolistanäytöllä, valitse haluamasi kappale selaamalla
kappaleita + ja – -painikeita ja vahvista valinta osoittamalla kansikuvaa ja
painamalla A-painiketta. Valintasi ilmestyy sen jälkeen soittolistalle. Voit poistaa
kappaleen soittolistalta osoittamalla kappaleen nimeä ja painamalla A-painiketta,
niin saat remove-painikkeen näkyviin. Osoita kappaleen vieressä olevaa removepainiketta ja paina A-painiketta, niin poistat kappaleen.

Kun olet valinnut kaikki haluamasi kappaleet soittolistallesi, osoita ruudun alalaidassa
olevaa Sing-kuvaketta ja paina A-painiketta, niin käynnistät soittolistasi. Muista, että
sinulla voi olla enintään kahdeksan kappaletta yhdellä soittolistalla ja enintään kolme
soittolistaa.
HUOMAA: Jotkut kappaleet esitetään eri artistien kanssa. Joissain tapauksissa voit
valita halutun artistin laulamaan sekä yksin- että moninpelitilassa.

Party-tila
Party-tilassa voit pelata ystäviesi kanssa useita eri pelimuotoja. Näitä pelimuotoja
voi pelata yhdessä 2-4 pelaajaa. Tarvitset yhden mikrofonin per pelaaja.
We Sing (2-4 pelaajaa)
We Sing -tilassa kaksi tai useampi pelaajaa voi esittää yhdessä tiettyjä kappaleen osia
joko yhtenä artistina tai tiettyinä hetkinä. Jos olet valinnut laulavasi eri laulajina, kaksi
sarjaa sanoja ilmestyy näyttöön samaan aikaan. (Katso sivu 7 tästä käyttöohjeesta).
We Sing -tilassa ei näytetä ”vääriä” säveliä.
Vastakkain (Versus) (2-4 pelaajaa)
Vastakkain pelaaminen showdown-esityksessä: kaikki laulavat samat sanat. Pelaaja,
jolla on eniten pisteitä kappaleen lopussa, on voittaja.
Joukkuetaistelu (Group Battle) (3-4 pelaajaa)
Sama kuin Vastakkain, mutta tällä kertaa vastakkain pelaavat joukkueet. Joukkueessa
voi olla 1-3 pelaajaa. Joukkue, jolla on eniten pisteitä kappaleen lopussa, on
voittaja.
Ensimmäisenä (First to X) (2-4 pelaajaa)
Pelissä on helpot säännöt. Ensimmäinen pelaaja, joka pääsee tiettyyn määrään pisteitä,
on voittaja. Kappale loppuu pelaajan päästyä tähän pistemäärään.
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Mikrofoni kiertää (Pass the Mic) (2-4 pelaajaa, vain 1 mikki)
Pelaajat näyttävät vuorotellen taitojaan jopa neljän pelaajan voimin. Jokainen pelaaja
laulaa vuorotellen osan kappaleesta, kunnes vuoro vaihtuu seuraavaan. Ole varuillasi,
sillä voit olla seuraava laulaja. Jokaisen pelaajan pisteet lisätään loppupisteisiin
kappaleen lopussa.
Sokkona (Blind) (2-4 pelaajaa)
Taistele muita pelaajia vastaan, kuka laulaa kappaleen oikein. Ole varuillasi, sillä
sanat ja ääni voi kadota missä tahansa kohdassa kappaletta!
Maraton (Marathon) (2-4 pelaajaa)
Jokainen laulaa luodulla soittolistalla ja yrittää saada mahdollisimman monta pistettä.
Laulujen aikana parhaan pistekeskiarvon saanut pelaaja on voittaja.
Ammattilainen (Expert) (2-4 pelaajaa)
Tunnetko olevasi paras We Sing Encore -pelaaja? Voit todistaa sen sitten Ammattilainenmoninpelitilassa. Täältä ei löydy nuottipalkkeja eikä sanoja. Tarjolla on vain laulu ja
sen tausta. Nyt sinun täytyy laulaa kappale ja saada pisteitä ilman apuja.

Laulajan valinta (Singer Select)
Lauluissa, joissa on enemmän kuin yksi laulaja, voit laulaa joko ensimmäisenä
laulajana, toisena laulajana tai niiden sekoituksena. Jokaisessa osiossa on erilaiset
sanat, jotka vaikuttavat kappaleen soittoon. Lauluissa, joissa on vain yksi laulaja, sanat
voidaan jakaa pelaajien kesken.
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Kun laulajan valinnan näyttö ilmestyy esiin, pelaajien täytyy ensiksi heiluttaa mikkejään,
jotta peli tietää heidän olevan valmiina. Kun olet liittynyt peliin, sinulle näytetään valinta,
minä laulajana haluat pelata. Voit laulaa dueton toisen osan tai koko kappaleen.
Valinta on sinun. Päätettyäsi valitse haluamasi vaihtoehto . Kun kaikki muutkin pelaajat
ovat valinneet omansa, aloita laulaminen valitsemalla ”Sing”.
HUOMAA: : Joissakin kappaleissa on yhtä aikaa kaksi tai enemmän laulajaa. Näissä
lauluissa laulajat on jaoteltu kahteen joukkueeseen, jotta kaikki pelaajat laulavat
kappaleesta tasapuolisesti saman verran.

Solo-tila
Laula yksin tai osan duetosta. Harjoittele korkeiden pisteiden saamista, ennen kuin
lähdet esittelemään taitojasi ystävillesi.

Oppitunnit
Oppitunnit auttavat harjoittamaan ääntäsi, jotta osut nuotteihin. Oppitunnit perustuvat
solfège-asteikolle:
Do, Re, Me, Fa, So, La, Si
Asteikko on liikkuva, joka tarkoittaa, että voit aloittaa mistä kohtaa tahansa, liikkua ylös
tai alas kohti ylä-/alaosaa ja tulla esille toisesta päästä.

Tämä sallii syvä-äänisten ja korkeaäänisten laulajien suorittaa oppitunnit. Voit katsoa
sävelkorkeuden, ennen kuin metronomi liikkuu näytön läpi, laulamalla nuotin ennen
oppitunnin alkua. Vihreä nuotti tarkoittaa, että laulat oikealta sävelkorkeudelta, ja
punainen nuotti tarkoittaa, että laulat väärältä.
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Palkinnot
Pelissä voi ansaita 30 palkintoa. Palkinnot vaihtelevat yksinkertaisista palkinnoista, kuten
oman soittolistan luominen, 9000 pisteen saavuttamiseen jokaisessa kappaleessa!
Katso lisää tietoja pelin palkinto-osiosta.

Karaoke
Haluatko laulaa laulun ilman pistepaineita? Se on mahdollista, kun valitset Karaoketilan, jossa ei näytetä pisteitä eikä suorituspalkkeja. Ainoastaan kappale, sanat ja
sydämessäsi oleva musiikki pääsevät esille.

Jukebox
Katso lempikappaleitasi ilman, että sinun tarvitsee pelata peliä. Valitse joko
lempikappaleesi tai katso soittolista läpi.

Listat
Listat ovat valikoima pistetaulukkoja, jotka näyttävät parhaat laulajat yhdestä neljään
pelaajaan sekä Pass the Mic.
Voit katsoa huipputulokset jokaisen ryhmän jokaiselle kappaleelle. Listoissa näkyvät
kappale, pelaajan nimi ja korkein pistemäärä kyseiselle kappaleelle. We Sing tallentaa
automaattisesti tulokset, jotka pääsevät listoille.

Asetukset (Options)
Tässä voit muuttaa peliasetuksia paremmin tyyliisi sopiviksi. Korosta vain valikosta
kohta ja vaihda sen jälkeen väri liukusäätimellä. Kohdista Wii-peliohjaimella + ja -kuvakkeita ja paina A-painiketta värin vaihtamiseksi. Voit myös siirtää liukusäädintä
pitämällä Wii-peliohjaimen + ja – -painikeita alhaalla.
Valikkonäppäimen väri (Menu Button Colour)
Tässä voit vaihtaa valikkopainikkeiden värejä.
Tausta (Background)
Tässä voit vaihtaa päävalikon taustasommittelua.
Valikkomusiikki (Menu Music)
Muokkaa pelin päävalikossa soivaa musiikkia.
Musiikin äänenvoimakkuus (Music Volume)
Tässä voit säätää soitettavan musiikin äänenvoimakkuutta.
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Mikrofonin äänenvoimakkuus (Microphone Volume)
Tässä voit säätää mikrofonin äänenvoimakkuutta.
HDTV-kompensointi (HDTV Compensator)
Jotkin teräväpiirtotelevisiot kärsivät äänen viiveestä, kun niillä pelataan musiikkipelejä.
Kompensointi antaa sinun lisätä tai vähentää viivettä, joka ilmenee sanojen sekä
musiikin välillä, kun ne ilmestyvät näytölle. Liikuta vain liukusäädintä, kunnes kilahtava
ääni vastaa näytölle ilmaantuvaa värettä.
Voit liikuttaa kompensaattoria 500 ms (puolisekuntia) ennen ja jälkeen alkuperäisen
tallenteen.
Tekijät (Credits)
Tutustu tiimiin, joka loi We Sing -pelin.
Oletusasetukset (Default)
Palauta pelin oletusasetukset.

Pysäytysvalikko (Pause Menu)
Paina A-painiketta pelin aikana, ja pysäytysvalikko tulee näyttöön. Ollessasi
pysäytysvalikossa kappale on pysäytetty. Poistuessasi pysäytysvalikosta kappale jatkuu.
Palaa (Resume)
Palaa nykyiseen kappaleeseen.
Yritä uudelleen (Retry)
Käynnistä nykyinen kappale uudestaan.
Vaihda kappaletta (Change Song)
Palaa kappaleen valintanäyttöön nykyisessä tilassa ja valitse uusi kappale.
Asetukset (Options)
Muuta valinnat, mukaan lukien äänenvoimakkuus ja mikrofonin äänenvoimakkuus.
Mikrofonin äänenvoimakkuus
Kappaleen äänenvoimakkuus
Pistä nuottipalkit päälle/pois – nämä ovat näytöllä näkyviä ohuita viivoja
Pistä laulu päälle/pois – pistä alkuperäisen laulajan laulu pois (tai pienennä sitä)
Lopeta (Quit)
Lopeta nykyinen kappale ja palaa päävalikkoon.
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HUOMAUTUS ASETUKSISTA: Yksittäiset (värilliset) mikrofonin äänentasot
muuttavat äänesi voimakkuutta pelissä. Jos tämä käännetään täysin alas, toiston
aikana ei kuulu yhtään tallennettua ääntä.
Säädä yksittäisten mikrofonien äänentasoa, mikäli joku laulajista on toisia äänekkäämpi.
Mikrofonien yleisen äänentason säätö vaikuttaa niiden yleiseen äänenvoimakkuuteen.
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Tulokset
Esityksesi lopussa saat palkinnon ja palautteen, jotka perustuvat siihen miten hyvin
laulat.
Goldfish-palkinto.
Olit
surkea, mutta meidän oli
pakko antaa sinulle jotain!

Nuts & Bolt -palkinto. Sinulla
on kaikki perustiedot ja
enemmänkin. Huippupalkinnon
saaminen on haasteellista.

Rotten tomato -palkinto.
Yritit, mutta palkinto puhuu
puolestaan.

Bronze disc -palkinto. Sinussa
on
todellista
potentiaalia.
Omaat hyvän ajoituksen ja
sävelkorkeuden.

Rubber Ducky -palkinto.
Laulusi on lapsenomaista,
mutta suoritus on silti aika
heikko.

Silver disc -palkinto. Sinulla on
upea ajoitus ja sävelkorkeus.

Building blocks -palkinto.
Yritit
ja
sinussa
on
potentiaalia.

Golden disc -palkinto. Melkein
täydellinen
sävelkorkeus
ja ajoitus. Laulusi on lähes
virheetöntä.

Utensil-palkinto. Olit aika
hyvä, mutta tarvitset vielä
enemmän harjoittelua.

Diamond mic -palkinto. Olet
ammattilaulajien luokassa!

Tulosnäyttö
Joka kerta, kun päätät laulun, sinulle esitetään tulosnäyttö. Täältä näet
lopulliset pisteesi ja tilastosi suorituksestasi. Jos haluat nähdä tilastosi,
osoita vain pisteitäsi ja tiedot ilmestyvät näkyviin. Huipputulokset
tallennetaan listoille.
Liian alhaiset nuotit (“Notes too low”) kertovat, kuinka suuren osan
laulusta lauloit liian matalalta.
Liian korkeat nuotit (“Notes too high”) kertovat, kuinka suuren osan
laulusta lauloit liian korkealta.
Ohitetut nuotit (“Missed notes”) ovat laulun osia, jotka jätit laulamatta.
Hyvät nuotit (“Good notes”) lauloit oikealta korkeudelta.
Jos kappaleessa on R.A.P.S.-osuuksia, pisteet jaetaan osiin. Ne kertovat
pisteiden määrän laulu- ja rap-osuuksissa.
Tältä näytöltä voit myös toistaa (replay) esityksesi uudelleen ja lisätä siihen
äänenmuokkauksen, joka lisää hauskanpidon määrää entisestään.
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Komme i gang
Sett inn We Sing Encore-disken i disksporet. Wii™konsollen vil slås på. Helse- og sikkerhetskjermen, som vist her, vil komme opp. Etter å ha
lest detaljene kan du trykke på Aknappen. Helse- og
sikkerhetsskjermen vil vises selv om disken settes inn
etter å ha slått strømmen til Wii-konsollen på.
Pek på diskkanalen fra Wii Menu Screen og trykk på
A-knappen.
Kanalens forhåndsvisningsskjerm kommer frem.
Pek på START og trykk på A-knappen.
Informasjonsskjermen til Wii-håndleddstropp for
fjernkontroll vises. Stram stroppen rundt håndleddet,
og trykk deretter på A-knappen. Åpningsfilmen vil
deretter begynne å spille.

FORSIKTIG - BRUK Wii-HÅNDLEDDSTROPP FOR
FJERNKONTROLL
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker Wii-håndleddstropp for fjernkontrollen,
kan du se Wii Brukerveiledning – Systemoppsett (ved å bruke Wii-fjernkontrollen).
Språket i spillet avhenger at det som er bestemt for din Wii-konsoll. Dette spillet inneholder
fem forskjellige språkversjoner: Engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk. Dersom din Wiikonsoll allerede er innstilt til ett av disse, vil det samme språket brukes i spillet. Hvis Wiikonsollen er innstilt til et annet språk enn de som er tilgjengelige i spillet, vil standardspråket
være engelsk. Du kan endre språket i spillet ved å endre språkinnstillingene på din Wiikonsoll. Se Wii Brukerveiledning - Kanaler og innstillinger for mer informasjon om hvordan
du endrer språkinnstillinger.

Oppdatering av systemmeny
Vennligst legg merke til at når du først setter disken inn
i Wii™-konsollen, vil konsollen sjekke om du har den
siste systemmenyen, og hvis nødvendig vil det dukke
opp en systemoppdateringsskjerm for Wii. Velg OK
for å fortsette. Merk at Wii-konsollen må ha den siste
systemoppdateringen for å kunne spille av disken.
Når Wii-menyen er oppdatert, kan uautoriserte endringer av maskinvare og/
eller programvare registreres, og uautorisert innhold kan fjernes. Dette kan føre til at
konsollen ikke kan brukes umiddelbart eller senere. Hvis oppdateringen ikke godtas, kan
det hende at dette spillet og fremtidige spill ikke kan spilles. Vær oppmerksom på at
Nintendo ikke kan garantere at uautorisert programvare eller tilbehør fortsatt kan brukes
med Wii-konsollen etter denne eller fremtidige oppdateringer av Wii-menyen.
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60Hz (480i)-modus

Mange vet ikke hva forskjellen mellom 50Hz og 60Hz er, men siden de fleste
moderne TV-modeller støtter 60Hz er det definitivt verdt å finne ut om din TV
er kompatibel. Kort fortalt forteller Hz (Hertz) noe om hvor mange bilder per
sekund (fps) som dukker opp på skjermen din.
50Hz produserer 25 fps og 60Hz produserer opp mot 30 fps, noe som i utgangspunktet
ikke høres ut som en stor forskjell. Forskjellen i kvalitet mellom 25 og 30 fps er derimot
svært merkbar på skjermen. Med 60Hz får du en mykere spillskjerm med mindre flimring
og spill i optimal fart, slik at spillopplevelsen blir mye bedre.
Standardsinnstillingen på Wii-konsollen er 50Hz (576i)-modus. For å endre denne må du
aktivere 60Hz (480i)-modus ved å velge TV TYPE i Wiiinnstillingene. Dessverre vil mange
eldre TVer ikke kunne vise spill i 60Hz (480i)-modus, og derfor vil et mindre antall spillere
kunne oppleve problemer med å bruke denne visningsmodusen på sine TVer. For å finne
ut om din TV støtter 60Hz (480i)-modus, bør du se instruksjonshåndboken til din TV eller
kontakte produsenten.
Hvis skjermen blir blank eller uklar etter at du har endret innstillingen til 60Hz (480i)modus, er det trolig fordi TVen ikke støtter 60Hz (480i)-modus. For å nullstille innstillingene
kan du trykke på RESET på Wii-konsollen mens du holder inne pil ned på + styreknappen,
og Wii-systemet vil starte om igjen i 50Hz (576i)-modus. For mer informasjon om hvordan
du angir TV TYPE kan du se Wii Brukerveiledning - Kanaler og innstillinger.
Når du kobler Wii RGB-kabelen (RVL-013) (selges separat) til en TV som har en RGBterminal og er PAL60-kompatibel, eller når du kobler en Wiivideokomponentkabel (RVL011) (selges separat) til en TV som har videokomponentinngang, kan du nyte intenst
skarpe bilder på skjermen din.

EDTV / HDTV (480p)-modus - Progressiv scan

se og nyte spillet i best mulig kvalitet. Dette betyr at bildet er intenst skarpt,
og at spillet kjører i optimal fart med minimal flimring, noe som skaper en
fantastisk spillopplevelse.
Det kan derimot hende at denne modusen ikke kan vises, avhengig av
kombinasjonen av TV og kabelen du bruker. For å finne ut om din TV støtter progressiv scanvisningen som kreves for EDTV / HDTV (480p)-modus, bør du lese instruksjonshåndboken
eller kontakte den respektive produsenten for flere detaljer. Vennligst sørg for å bruke
Wii-videokomponentkabel (RVL-011) (selges separat) og å aktivere Progressive Scan på
skjermen din når du velger denne modusen.
Standardinnstillingen på Wii er 50Hz (576i)-modus. For å aktivere EDTV / HDTV (480p)modus, må du velge TV TYPE i Wii-innstillingene. For mer informasjon om hvordan du
angir TV TYPE kan du se Wii Brukerveiledning - Kanaler og innstillinger.
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Oppsett
Når du skal sette opp Logitech-mikrofonene, gjør du følgende.
Kontroller at Wii-konsollen er slått av før du kobler til nye enheter. Hvis du skal bruke
én mikrofon, kobler du den ganske enkelt til en ledig USB-kontakt på baksiden av
Wii-konsollen.
Baksiden av WiiTM-konsollen
Sett USB-mikrofonen eller en USB 2.0-hub inn
i en ledig USB-kontakt på baksiden av Wiikonsollen.
Hvis du har flere enn to mikrofoner, kan du koble til flere
mikrofoner via en USB-hub. Du kobler da ganske enkelt
mikrofonene til USB-huben og deretter USB-huben til baksiden
av Wii-konsollen slik det er beskrevet ovenfor.
Når mikrofonene er koblet til Wii-konsollen, setter du platen
med We Sing EncoreTM inn i disksporet. Wii-konsollen vil
slå seg på. Helse- og sikkerhetsskjermen vil vises. Når du
har lest informasjonen, trykker du på A-knappen med Wiifjernkontroll.
Se maskinvarehåndboken for Wii hvis du ønsker mer
informasjon om hvordan du konfigurerer Wii-konsollen.

Spille spillet
Alt du trenger å gjøre for å spille We Sing EncoreTM, er å velge ønsket spillmodus, velge en
sang, ta mikrofonen og SYNGE!
Hver modus har ulike konfigurasjonsalternativer for spillet. Disse alternativene inkluderer det
å velge sang, organisere et team eller velge hvem som synger hvilken del i gruppemodus.
Alle alternativene vises tydelig på skjermen. Hvis du er i tvil om noe, holder du pekerikonet
over et menyalternativ i noen sekunder for å få en beskrivelse av modusen. Når spillet
starter og du begynner å synge i en av mikrofonene, vil spillet kjenne igjen toneleiet, tonen
og rytmen, og du får poeng ut fra hvor god du er til å synge.
MERK: Den beste musikkopplevelsen får du ved å holde mikrofonen 3-5 cm unna
munnen.
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MERK: : Spillet støtter opptil fire mikrofoner samtidig. For å finne ut hvilken mikrofon
du har, kan du ganske enkelt snakke inn i mikrofonen i en hvilken som helst menyskjerm,
og du vil se en fargelinje som blinker når du snakker. Denne viser hvilken mikrofonfarge
du spiller med.
MERK: Spillet lagres automatisk etter hver sang.

Spillskjermen
Nedenfor ser du spillskjermen (vist med to spillere). Spillskjermen kan variere noe
avhengig av hvilken modus du spiller i.
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1 Spillerfarge
Når du snakker inn i mikrofonen, vil fargen din lyse raskt opp. Fargen
stemmer også overens med teksten du skal synge.
2 Tidtakerlinje
En blå tidtakerlinje vil bevege seg over skjermen og teksten for å
vise deg når du skal synge.
3 Sangtoneleielinje
Hvis du synger falskt, vil det vises en toneleielinje med din farge
under (hvis du synger for lavt) eller over (hvis du synger for høyt)
toneleielinjene.
4 Toneleielinjer
Når du synger, vises tonene du synger i forhold til tonene du skal
synge. Når du synger en tone riktig, fylles linjen med gullfarge.
5 R.A.P.S.
R.A.P.S. (rappeanalyse-prestasjonssystem) vises på skjermen under
rapping eller i deler av en sang med null tonehøyde. Du får poeng
ut fra hvordan du rapper til ordene i sangen. Fargen på høyttaleren
tilsvarer poengsummen.
6 Stjernetoner
Når du synger, vil det vises spesielle toner i deler av en sang. Hvis du
treffer tonen perfekt, får du multiplikatorpoeng for den tonen, noe som
enten angis med x5 eller x10.
7 Poeng
Etter hvert som du får poeng for sangen din, vil du se poengene dine
øke øverst på skjermen. Den endelige poengsummen vises etter sangen.
Poengsummen avhenger av hvor godt du synger.

MERK: Mikrofonen er svært følsom. Selv om støy kan fylle toneleielinjen, har spillet
en anti-jukse-teknologi. Du vil kun få poeng for å synge i riktig toneleie!
MERK: Noen tekster har ingen toneleielinje eller R.A.P.S . Du kan synge disse
akkurat som du vil, men du får ikke poeng.
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8 Tidtaker-/tidslinje
Tidslinjen vil avta etter hvert som sangen spilles av. Når tidslinjen
kommer helt til enden, vil sangen slutte. Det er også en tidtaker som
viser deg hvor mye som er igjen av sangen.
9 , 10 , 11 , 12 Tekster
I hver spillmodus vises sangteksten for den aktuelle sangen på
skjermen rett før du må synge den. Syng etter hvert som ordene
fylles med farge. Hvis fargen holdes igjen på et ord over lengre
tid, betyr det at ordet må holdes i samsvar med toneleielinjene.
Sanger 1 sine tekster vises nederst på skjermen 9 med neste tekst
nedenfor 10 . Sanger 2 sine tekster vises øverst på skjermen 11 med
neste tekst ovenfor 12 .

MERK: Fikk du ikke høy poengsum? Ikke ta det så tungt, bare prøv igjen! Husk at øvelse
gjør mester.

Velge sang
4

2

3
1

5
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1 Når du har valgt en modus, vil du se “sangkarusellen”. Du kan navigere karusellen
på følgende måter:

a) Pek med Wii-fjernkontroll på omslagsbildet som ikke er sentralt, og trykk på A-knappen.
Den sangen vil nå bli midtstilt på skjermen.
b) Vri Wii-fjernkontroll til venstre eller høyre for å snurre karusellen i ønsket retning.
c) Trykk på pluss-knapp og minus-knapp på Wii-fjernkontroll for å snurre karusellen
til venstre og høyre.
d) Pek på pluss-knapp og minus-knapp på skjermen med Wii-fjernkontroll, og trykk
på A-knappen.
e) Rist Wii-fjernkontroll for å velge en tilfeldig sang.
Når sangen du ønsker å synge er midten av karusellen, peker du på den og trykker på
A-knappen for å begynne. Du kan også peke på syng og trykke på A-knappen.
MERK: på skjermen med Wii-fjernkontroll, og rist til venstre eller høyre for å velge
en tilfeldig sang.
2 Lengde
Du kan også velge lengden på sangen du vil synge. Du kan enten synge hele sangen
eller velge alternativet 1/2 hvis du ønsker å spille av en kortere versjon. Hele sangen
velges som standard.
3 Stemmer
Du kan velge å ha stemmer enten på eller redusert for å få en ekte karaoke-opplevelse.
I redusert modus vil stemmen til den opprinnelige sangeren være redusert eller helt
fjernet slik at du bare vil høre musikksporet.
4 Vanskelighetsgrader
Spillet har tre vanskelighetsgrader, Easy (lett), Medium (middels) og Hard (vanskelig). Jo
høyere vanskelighetsgraden er, desto vanskeligere blir det å treffe riktig toneleie, men
du får flere poeng hvis du klarer det. Vanskelighetsgraden lett er valgt som standard.
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5 Spilleliste
Du kan sette sangene du ønsker å synge i ønsket rekkefølge. Velg enten Playlist
(spilleliste) 1, 2 eller 3 fra karusellen. Når du er i spillelisteskjermen, velger du sangen
du vil legge til ved å trykke på pluss-knapp og minus-knapp for å bla mellom
sangene. Bekreft ved å peke på albumomslaget og trykke på A-knappen. Du vil
da se valget ditt i spillelisten. Når du skal fjerne en sang fra spillelisten, peker du på
navnet på sanget og trykker på A-knappen for å hente opp fjerneknappen. Pek på
fjerneknappen ved siden av sangen du vil fjerne, og trykk på A-knappen for å fjerne
den.

Når du har valgt alle sangene du vil ha med i spillelisten, peker du på Sing (Syng)
nederst i skjermbildet og trykker på A-knappen for å aktivere spillelisten. Vær klar
over at du kan ha maks. åtte sanger per spilleliste og maks. tre spillelister om gangen.
MERK: Noen sanger synges med én eller flere artister. Noen ganger kan du velge
hvilken artist du ønsker å synge som i både solo- og flerspillermodus.

Party-modus
Det er flere modi som kan spilles med venner i Party-modus. Disse kan spilles av to
til fire spillere. Du trenger én mikrofon per spiller.
We Sing (2-4 spillere)
I We Sing-modus kan to eller flere spillere fremføre sanger og enkelte deler av sangen
sammen. Hvis dere har valgt å synge hver for dere, vises det to sett med tekster på
skjermen samtidig. (Se side 7 i dette instruksjonsheftet). I We Sing-modus vises det
ingen “uriktige” toneleielinjer.
Versus (2-4 spillere)
Konkurrer mot hverandre. Alle synger den samme teksten, og vinneren er den som får
flest poeng etter sangen.
Group Battle (3-4 spillere)
Samme som Versus, men nå er det gruppe mot gruppe. En gruppe kan bestå av 1-3
spillere. Laget med flest poeng etter sangen, vinner.
First to X (2-4 spillere)
Spillet har enkle regler. Den første spilleren som får den angitte poengsummen, vinner.
Sangen slutter så snart en av spillerne når den angitte poenggrensen.
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Pass the Mic (2-4 spillere. Kun 1 mikrofon)
Spillerne bytter på å vise frem sangferdighetene sine foran opp til fire spillere. Hver spiller
synger en bestemt del av en sang før neste sanger tar over. Her er det viktig å være på
hugget, for du kan være nestemann ut. Hver spillers poengsum blir lagt sammen etter
sangen.
Blind (2-4 spillere)
Konkurrer mot andre med å synge sangen riktig. Men pass opp – teksten og lyden
forsvinner et eller annet sted i sangen!
Marathon (2-4 spillere)
Alle synger fra en opprettet spilleliste for å få så mange poeng som mulig. Vinneren er
den som får den beste gjennomsnittlige poengsummen fra alle sangene.
Expert (2-4 spillere)
Tror du at du er best på We Sing Encore? Da kan du bevise det med flerspillermodusen
Expert. Det vises ingen toneleielinjer eller tekst på skjermen. Bare sangen og
poengsummen. Nå må du synge sangen og få poeng uten hjelp.

Sangervalg
I sanger med flere enn én sanger kan du velge om du vil synge som sanger 1, sanger 2
eller en blanding av begge. Hvert valg gir deg forskjellig tekst og ulike effekter. I sanger
med bare én sanger kan teksten deles opp mellom spillerne.
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Når sangervalgskjermen vises, må alle spillerne først riste mikrofonene for å angi at
de er klare til å synge. Når du har blitt med i spillet, får du mulighet til å velge hvilken
sanger du vil være. Du kan velge å spille som den ene halvparten av en duett eller
synge hele sangen; det er opp til deg å velge. Når du har bestemt deg, velger du Sing
(Syng) når alle andre også har valgt.
MERK: Noen sanger har flere enn to sangere som synger samtidig. I disse sangene er
sangerne delt inn i to grupper for å sikre at alle får synge like mye av sangen.

Solo-modus
Syng på egen hånd, eller syng sammen med noen i en duett. Øv på å oppnå høye
poengsummer før du opptrer foran vennene dine.

Leksjoner
Leksjonene hjelper deg å trene opp stemmen til å treffe toner. Leksjonene bygger på
solfa-skalaen:
do, re, mi, fa, sol, la, ti
Skalaen kan flyttes, noe som betyr at du kan starte hvor som helst på skalaen og gå
over eller under toppen/bunnen av skalaen og komme frem i den andre enden.

Dette gjør at sangere med dyp stemme og sangere med lys stemme kan ta leksjonene.
Du kan se toneleienivået like før metronomen går over skjermen ved å synge en tone
før leksjonen starter. En grønn tone betyr at du har truffet riktig toneleie, en rød betyr
at du har bommet.
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Belønninger
Det er mulig å få 30 belønninger i spillet. Det er alt fra enkle belønninger som når du
oppretter din første spilleliste, til å få mer enn 9000 poeng i hver sang! Se delen om
belønninger i spillet for å få mer informasjon.

Karaoke
Vil du synge en sang, men helst unngå presset med å oppnå en høy poengsum? Ikke
noe problem, karaokemodus hjelper deg med det. Her er poengene og linjene fjernet.
Alt som er igjen, er sangen, teksten og musikken.

Jukebox
Se favorittsangene dine uten å spille spillet. Du kan enten velge favorittsangen eller
spille deg gjennom en egen spilleliste med sanger.

Listene
Listene er et utvalg av poengtavler som gir en oversikt over de beste sangerne fra én til
fire spillere, og Pass the Mic.
Du kan se de beste poengsummene for hver sang innenfor hver gruppe. Listen viser
sangen, navnet på spilleren og den høyeste poengsummen for den sangen. We Sing
lagrer automatisk poengsummene som når listene.

Options (Alternativer)
Her kan du tilpasse innstillingene til din stil. Du merker ganske enkelt alternativet på
menyen og bruker glidebryteren til å endre fargen. Pek på pluss-knapp og minusknapp og trykk på A-knappen for å endre fargen. Du kan også flytte glidebryteren
raskere ved å holde pluss-knapp og minus-knapp på Wii-fjernkontroll.
Menu Button Colour (Menyknappfarge)
Her kan du endre fargen på menyknappene.
Background (Bakgrunn)
Her kan du endre bakgrunnsdesignen på hovedmenyen.
Menu Music (Menymusikk)
Endre musikken som spilles i hovedmenyen.
Music Volume (Musikkvolum)
Her kan du endre volumnivået for musikken som spilles.

42

Microphone Volume (Mikrofonvolum)
Her kan du endre volumnivået for mikrofonene.
HDTV Compensator (HDTV-kompensator)
På noen HDTV-skjermer er det lydforsinkelse når man spiller musikkspill. Kompensatoren
lar deg øke eller redusere forsinkelsen mellom teksten og musikken og når de vises på
skjermen. Du flytter ganske enkelt glidebryteren til lydsignalet samsvarer med bølgen
som vises på skjermen.
Du kan flytte kompensatoren 500 ms (et halvt sekund) før eller etter det opprinnelige
opptaket
Credits (Medvirkende)
Se hvem som har vært med på å lage We Sing.
Default (Standard)
Tilbakestiller spillinnstillingene til standardverdiene.

Pausemenyen
Trykk på A-knappen når du spiller for å få opp pausemenyen. Når du er i
pausemenyen, stoppes sangen midlertidig. Sangen fortsetter så snart du går ut av
pausemenyen igjen.
Resume (Fortsett)
Gå tilbake til gjeldende sang.
Retry (Prøv igjen)
Start sangen om igjen.
Change Song (Bytt sang)
Gå tilbake til sangoversikten for aktuell modus, og velg en ny sang.
Options (Alternativer)
Endre alternativene, inkludert musikkvolum og mikrofonvolum.
Mikrofonvolum
Sangvolum
Slå toneleielinjer på/av – disse er svake linjer på skjermen
Slå stemmer på/av – slå av stemmen til den opprinnelige sangeren (eller reduser
dem)
Quit (Avslutt)
Avslutt den gjeldende sangen, og gå tilbake til hovedmenyen.
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MERKNAD TIL OPTIONS (ALTERNATIVER): Det individuelle (fargede)
mikrofonlydnivået endrer volumet for din stemme ut. Hvis dette skrus ned, vil det ikke
være noe innspilt stemmevolum i en repetisjon.
Juster individuelle mikrofonnivåer hvis én sanger synger høyere enn andre.
Hovedmikrofonnivået styrer det generelle mikrofonvolumet.
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Resultater
Etter fremføringen vil du få en belønning og en kommentar om hvor godt du synger.
“Gullfisk”-belønningen. Du
var så dårlig at vi måtte gi
deg noe!

“Skruer og mutre”-belønningen.
Alt det grunnleggende og litt til.
Går for toppbelønning.

“Råtten tomat”-belønningen.
Du prøvde, men det taler for
seg selv.

“Bronseplate”-belønningen.
Skikkelig potensiale. God
timing og toneleie.

“Gummiand”-belønningen.
Barnslig, men fortsatt nokså
dårlig.

“Sølvplate”-belønningen. Super
timing og toneleie.

“Byggekloss”-belønningen.
Du prøvde, og du har
potensiale.

“Gullplate”-belønningen.
Nesten perfekt toneleie og
timing. Nesten feilfritt.

“Redskap”belønningen.
Du var ganske god, men
trenger mer trening.

“Diamantmikrofon”belønningen. Du kan måle deg
med profesjonelle sangere!

Resultatskjermen
Når du er ferdig med en sang, vil du se resultatskjermen. Her kan du se
den endelige poengsummen samt mye statistikk om hvordan du gjorde
det under sangen. Du kan se statistikken ved å peke på poengsummen.
De beste poengsummene lagres på resultatlisten.
Toner for lave (“Notes too low”) angir hvor mye av sangen du sang
under riktig toneleie.
Toner for høye (“Notes too high”) angir hvor mye av sangen du sang
over riktig toneleie.
Oversette toner (“Missed notes”) er deler av sangen som du ikke sang.
Gode toner (“Good notes”) er toner du sang i riktig toneleie.
Hvis en sang inneholder R.A.P.S., deles poengsummen opp for å vise
hvor mange poeng du fikk da du sang og rappet deler av en sang.
I denne skjermen kan du også spille av sangen du nettopp fremførte
slik at du selv kan høre hvor godt du sang, pluss at du kan legge til
stemmemodifiseringer for enda mer moro.
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Music Credits
The B-52’s - Love Shack
(Schneider/Pierson/ Strickland/Wilson)
Published By EMI Music Publishing
Licensed Courtesy of Warner Music UK

Gloria Gaynor - I Will Survive
(Fekaris/Perren)
Published By Universal Music Publishing
Licensed Courtesy of Universal Film and TV
Licensing

The Black Eyed Peas - Shut Up
(Adams/Gomez/Pajon)
Published By EMI Music Publishing/Cherry
Lane Music
Licensed Courtesy of Universal Film and TV
Licensing

Gwen Stefani feat. Akon -The Sweet
Escape
(Infort/Stefani/Thiam)
Published By Kobalt Music Publishing/Sony/
ATV Music/Stemra/Bucks Music Group Ltd
Licensed Courtesy of Universal Film and TV
Licensing

Bonnie Tyler – Total Eclipse Of The Heart
(Steinman)
Published By EMI Music Publishing
Licensed Courtesy of Sony Music UK

Jamiroquai – Virtual Insanity
(Kay/Smith/Buchanan/Zender/Jude)
Published By EMI Music Publishing
Licensed Courtesy of Sony Music UK

Cheryl Cole - Fight For This Love
(Kipner/Wilkins/Merritt/Chapman)
Published By EMI Music Publishing/Universal
Music
Publishing/Sony/ATV Music Publishing
Licensed Courtesy of Universal Film and TV
Licensing

Jimmy Ruffin – What Becomes Of The
Brokenhearted
(Dean/Riser/Weatherspoon)
Published By EMI Music Publishing
Licensed Courtesy of Universal Film and TV
Licensing

Coldplay - Yellow
(Buckland/Berryman/Champion/Martin)
Published By Universal Music Publishing
Licensed Courtesy of EMI Records

Kaiser Chiefs - Ruby
(Hodgson/Wilson/White/Baines)
Published By Imagem Music
Licensed Courtesy of Universal Film and TV
Licensing

Elton John - Tiny Dancer
(John/Taupin)
Published By Universal Music Publishing
Licensed Courtesy of Universal Film and TV
Licensing

Kasabian - Fire
(Pizzorno)
Published By EMI Music Publishing
Licensed Courtesy of Sony Music UK

Florence + The Machine - Rabbit Heart
(Raise It Up)
(Deutsch/Degraw/Epworth/Bougatsos)
Published By EMI Music Publishing/Sample
Suspense/Universal Music Publishing
Licensed Courtesy of Universal Film and TV
Licensing

Katrina & The Waves - Walking On
Sunshine
(Drew)
Published By EMI Music Publishing
Licensed Courtesy of EMI Records
Lady GaGa feat. Colby O’Donis & Akon
– Just Dance
(Khayat/Aliaune/Stefani)
Published By Sony/ATV Music
Licensed Courtesy of Universal Film and TV
Licensing

Girls Aloud - The Promise
(Coler/Higgins/Powell/Cooper)
Published By Warner Chappell Music
Licensed Courtesy of Universal Film and TV
Licensing
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Lily Allen - Smile
(Mittoo/Iyiola/Lewis/Darren/Allen)
Published By Universal Music Publishing/
Music Sales
Licensed Courtesy of EMI Records

Right Said Fred - I’m Too Sexy
(Fairbrass/Fairbrass/Manzoli)
Published By Spirit Music Publishing
Licensed Courtesy of Fire Records
Rihanna - Umbrella
(Harrell/Carter/Stewart/Nash)
Published By EMI Music Publishing
Licensed Courtesy of Universal Film and TV
Licensing

Lightning Seeds – Three Lions
(Broudie/Skinner/Baddiel)
Published By Chrysalis Music Ltd
Licensed Courtesy of Sony Music UK
Lou Bega - Mambo No. 5
(Prado/Zippy/Lubega/Balemezi)
Published By Peer Music Ltd
Licensed Courtesy of Sony Music UK

Robyn feat. Kleerup - With Every
Heartbeat
(Carlsson/Kleerup/Bagge)
Published By Universal Music Publishing
Licensed Courtesy of EMI Records

Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama
(Ng/Vanzant/Rossington)
Published By Universal Music Publishing
Licensed Courtesy of Universal Film and TV
Licensing

S Club 7 - Don’t Stop Movin’
(Ellis/Solomon/Stevens/Barrett)
Published By Imagem
Music/Universal Music Publishing
Licensed Courtesy of Universal Film and TV
Licensing

Mika - Grace Kelly
(Warner/Merchant/Penniman/ Holbrook)
Published By Universal Music
Publishing/Sony/ATV Music/Copyright
Control
Licensed Courtesy of Universal Film and TV
Licensing

Simply Red – Holding Back the Years
(Hucknall/Moss)
Published By EMI Music Publishing
Licensed Courtesy of Warner Music UK
Soft Cell - Tainted Love
(Cobb)
Published By Warner Chappell Music
Licensed Courtesy of Universal Film and TV
Licensing

Natasha Bedingfield - Unwritten
(Brisebois/Rodrigues/Bedingfield)
Published By EMI Music Publishing/Kobalt
Music Publishing
Licensed Courtesy of Sony Music UK

Spandau Ballet - Gold
(Kemp)
Published By Reformation Publishing
Licensed Courtesy of EMI Records

N Dubz - I Need You
(Contostavlos/Rawson/Contostavlos/Ansah)
Published By Sony/ATV Music
Licensed Courtesy of Universal Film and TV
Licensing

Stereophonics - Dakota
(Jones)
Published By Universal Music Publishing
Licensed Courtesy of Universal Film and TV
Licensing

Pixie Lott - Mama Do (Uh Oh, Uh Oh)
(Thornalley/Hauge/Louis)
Published By Universal Music Publishing
Licensed Courtesy of Universal Film and TV
Licensing

The Supremes – Baby Love
(Dozier/Holland/Holland)
Published By EMI Music Publishing
Licensed Courtesy of Universal Film and TV
Licensing

Plain White T’s – Hey There Delilah
(Higgenson)
Published By Warner Chappell Music
Licensed Courtesy of Hollywood Records
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Taio Cruz - Break Your Heart
(Orneycroft/Smith/Fraser/Cruz)
Published By EMI Music
Publishing/Chrysalis Music Ltd
Licensed Courtesy of Universal Film and TV
Licensing
The Proclaimers - I’m Gonna Be 500
Miles
(Reid/Reid)
Published By Warner Chappell Music
Licensed Courtesy of EMI Records
The Saturdays - Up
(Magnusson/Wroldsen/Kreuger)
Published By P&P Songs/Universal Music
Publishing
Licensed Courtesy of Universal Film and TV
Licensing
The Veronicas - Untouched
(Gad/Origliasso/Origliasso)
Published By Cherry Lane Music/EMI Music
Publishing
Licensed Courtesy of Warner Music UK
Westlife - Flying without wings
(Mac/Hector)
Published By Imagem
Music/Peer Music Ltd
Licensed Courtesy of Sony Music UK
Will Young - Leave Right Now
(White)
Published By Universal
Music Publishing
Licensed Courtesy of Sony Music UK

This product uses Actimagine’s Mobiclip® software video codec. Mobiclip is a registered trademark of Actimagine Corp. ©2010
Actimagine Corp. All rights reserved. www.Mobiclip.com
We Sing Encore © 2010 Nordic Games Publishing AB, a wholly owned subsidiary of Game Outlet Europe AB. We Sing, the We Sing logo,
We Sing Encore logo, the Nordic Games logo and the Nordic Games symbol are registered trademarks or trademarks of Nordic Games
Publishing AB. All rights reserved. Developed by Le Cortex. Engine by Voxler. Produced by Wired Productions. All music, artwork and artist
names are copyright of their respective owners.

Logitech® USB Microphones are fully compatible with We Sing – the first karaoke console game that supports four microphones and four
singers at the same time, exclusively for the Wii. Logitech® USB Microphones are also fully compatible with Disney Sing It, High School
Musical 3, Guitar Hero and Rock Band. Some multiplayer features require 2+ Logitech® USB Microphones © 2010 Logitech. All rights
reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered.
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WARRANTY
90 Day Warranty
For a period of ninety (90) days from the date of original purchase of this
product, Nordic Games guarantees that the Nintendo Wii Game Disc supplied
with this product will be free from defects in materials or workmanship. At
Nordic Games’ discreation, and without charge to the purchaser, the defective
Disc will either be repaired or replaced. This warranty does not apply to defects
caused by the purchaser/3rd party negligence, misuse, accidental damage,
excessive/unreasonable use, modification or use contrary to the product user
manual.
THIS WARRANTY DOES NOT COVER SECOND-HAND OR EX-RENTAL
PRODUCTS
In the event of a defect covered by this warranty, please contact the Nordic
Games’ office, the address for which is found at the rear of this packaging.
When returning this product please include its original packaging, proof of
purchase and a description of the defect(s) identified.
If a product is returned:
• Without proof of purchase; or
• In relation to a defect not covered by this warranty; or
• After the warranty period has expired;
Nordic Games will choose either to replace or repair the product, at the
customer’s expense.
To the extent allowed by the applicable law, Nordic Games disclaims all
warranties (express or implied) relating to the satisfactory quality and/or fitness
for a particular purpose of this product. This warranty is in addition to, and does
not affect your statutory rights.
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Also available from

4300784/MAN/SCN

www.nordicgames.se

