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1 Gezondheid en veiligheid

Bedankt dat je hebt gekozen voor
KID ICARUS™: UPRISING voor
Nintendo 3DS™.

Lees deze handleiding zorgvuldig
door voordat je begint met spelen.
Als kinderen deze software
gebruiken, dient een ouder of voogd
deze handleiding zorgvuldig te lezen
en aan hen uit te leggen.

Lees voor het spelen ook de
handleiding van je Nintendo 3DS-
systeem voor meer informatie en tips
om meer plezier met deze software
te hebben.

Deze software werkt alleen met de
Europese/Australische versie van het
Nintendo 3DS-systeem.

 BELANGRIJK

Belangrijke informatie over je
gezondheid en veiligheid vind je in
de applicatie Gezondheids- en
veiligheidsinformatie in het HOME-
menu.

Raak in het HOME-men  aan,
gevolgd door OPENEN en lees elk
onderdeel zorgvuldig door. Druk als
je klaar bent o  om terug te
keren naar het HOME-menu.

Lees ook de Nintendo 3DS-
handleiding, in het bijzonder het

Gezondheids- en
veiligheidsinformatie

 p

 u



hoofdstuk "Gezondheids- en
veiligheidsinformatie", zorgvuldig
door voordat je Nintendo 3DS-
software gebruikt.

In het hoofdstuk "Gezondheids- en
veiligheidsinformatie" in de
Nintendo 3DS-handleiding vind je
tevens voorschriften over draadloze
communicatie en online spelen.

De taal in het spel is afhankelijk van
de taal die is ingesteld voor het
systeem. Het spel ondersteunt vij f
verschillende talen: Engels, Duits,
Frans, Spaans en Italiaans. Als een
van deze talen is ingesteld voor het
Nintendo 3DS-systeem, wordt die
automatisch gebruikt in het spel. Als
voor het Nintendo 3DS-systeem een
andere taal is ingesteld, wordt in het
spel Engels als taal gebruikt. Lees
het hoofdstuk “Systeeminstellingen”
in de Nintendo 3DS-handleiding
voor informatie over het instellen van
de taal.

Taalkeuze

Informatie over leeftijdsclassificatie
voor deze en andere software vind
je op de website van het in jouw
regio gebruikte classificatiesysteem.

www.pegi.info
PEGI (Europa):

USK (Duitsland):
www.usk.de

Leeftijdsclassificatie



COB (Australië):
www.classification.gov.au

OFLC (Nieuw-Zeeland):
www.censorship.govt.nz

Belangrijke informatie

Wanneer je deze software (inclusief
mogelijk daartoe behorende digitale
content of documentatie) downloadt
of gebruikt, en de bijbehorende
kosten hebt betaald, ontvang je een
persoonlijke, beperkte, niet-
exclusieve, herroepbare licentie om
deze software te gebruiken op je
Nintendo 3DS-systeem. Het gebruik
van deze software is onderhevig aan
de gebruikersovereenkomst voor
Nintendo 3DS-diensten en het
privacybeleid, waarin ook de
Nintendo 3DS-gedragscode
inbegrepen is.

Ongeoorloofde reproductie of
distributie is niet toegestaan. Je
Nintendo 3DS-systeem en deze
software zijn niet bedoeld om te
worden gebruikt in combinatie met
ongeoorloofde apparatuur of niet-
gelicenseerde accessoires. Dergelijk
gebruik is mogelijk illegaal, maakt
de garantie ongeldig en maakt
inbreuk op je verplichtingen onder
de gebruikersovereenkomst. Het
gebruik van dergelijke apparatuur of
accessoires kan bovendien leiden
tot letsel bij  jezelf of anderen en
kan je Nintendo 3DS-systeem en de
daarmee samenhangende diensten



beschadigen en/of minder goed
laten functioneren. Nintendo (en
door Nintendo gelicenseerde
partijen of distributeurs) is niet
verantwoordelijk voor enige schade
of verlies als gevolg van het gebruik
van dergelijke apparatuur of niet-
gelicenseerde accessoires.

Deze software, de handleiding en
andere teksten bij  deze software
worden beschermd door nationale
en internationale wetgeving voor
intellectuele eigendommen. Het
bezit van dit document biedt je geen
licentie of ander eigendomsrecht op
dergelijk materiaal.

Nintendo respecteert de
intellectuele eigendommen van
anderen en vraagt leveranciers van
Nintendo 3DS-software om
hetzelfde te doen. In
overeenstemming met de Digital
Millennium Copyright Act in de VS,
de richtlijn inzake elektronische
handel in de EU en andere van
toepassing zijnde wetgeving hebben
we een beleid ingevoerd waarbij  we
Nintendo 3DS-software, indien we
het nodig achten, verwijderen als
deze de intellectuele
eigendomsrechten van anderen lijkt
te schenden. Als je denkt dat je
intellectuele eigendomsrechten
worden geschonden, kijk dan op de
volgende website om ons volledige
beleid te bekijken en je te
informeren over de rechten die je



hebt:
ippolicy.nintendo-europe.com

Consumenten in Australië en Nieuw-
Zeeland kunnen kijken op:
support.nintendo.com

Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo. All rights
reserved.

© 2012 Nintendo
© 2012 Sora Ltd.

This product uses the LC Font
by Sharp Corporation.

LCFONT, LC Font and the LC logo
mark are trademarks of Sharp
Corporation.

CTR-P-AKDP-EUR



2 Om te beginnen

Een bestand kieze

Kies welk onderdeel je
wilt spelen door het
aan te raken. Raak het

-pictogram aan om
de speluitleg-filmpjes
te bekijken. Raak het -pictogram
aan om te strijden met
KID ICARUS: UPRISING AR-kaarten 
(pag. 11).

Start het spel op. Raak het onderste
scherm aan na het verschijnen van
het titelscherm.

Als je voor de eerste
keer speelt, moet je
een bestand kiezen en
vervolgens je naam,
geboortedatum en
Mii™-personage bevestigen. Als je al
een bestand hebt aangemaakt, kun
je dat bestand kiezen in het menu.

Hoofdmenu

n



.reyalpitlum
ni raabkihcseb tein si eitcnuf ezeD

.neleps et redrev mo nepo reew
meetsys teh palK .nerednimrev

et kiurbrevjirettab teh
ne nerevitca et dnatspaals ed mo
thcid tnemom giruekelliw kle po

meetsys-SD3 odnetniN teh palK
dnatspaals ed revO

.nevehegpo
nedrow thcireb dnaagfaroov

rednoz tsmokeot
ed ni nak etisbew elëiciffo eD ●

.nednibrev et tenretni teh
tem meetsys-SD3 odnetniN

ej mo gidon gnidnibrev
ezoldaard nee tbeh eJ ●

ln.suracidik.www
:etisbew elëiciffo ed raan leps
tid revo eitamrofni reem roov aG

.neleps teom
leps teh ej eoh

tiu ej neggel
anetulaP nidog
ed ne ,leps teh
nav dleh ed ,tiP

sejpmlif-geltiulepS



3 Gegevens opslaan en wissen

Je voortgang in het spel wordt
automatisch opgeslagen in je
bestand. Tijdens het opslaan
verschijnt het -pictogram in de
linkerbovenhoek van het bovenste
scherm.

Gegevens opslaa

Gegevens wisse

Om een bestand te wissen ga je
naar het bestandskeuzescherm en
selecteer je het bestand dat je wilt
wissen. Vervolgens moet je 
ingedrukt houden en de

n

.githcizroov
seew sud ,tnenamrep si

gnissapnaa eklE .naag nerolrev
raabletsrehno fo nedrow
kjileknageotno snevegeg

nennuk roodreiH .nekreweb
et snevegeg negalsegpo

ej mo erawtfos fo seriossecca
enretxe neeg kiurbeG ●

.naag nerolrev raabletsrehno
snevegeg nennuk roodreiH

.tmok negnitiulsnaa ed ni liuv
neeg re tad groz ne naalspo teh
snedjit po wueinpo tein meetsys

teh tratS .taalspo snevegeg
ej ljiwret tein traak-DS

fo draC emaG ed redjiwrev
ne naa ne tiu kjiledlaahreh

tein meetsys teh teZ ●

n



Opmerking: zorg ervoor dat je het
juiste bestand hebt geselecteerd
voordat je het wist. Gewiste
gegevens zijn niet meer terug te
halen, dus wees voorzichtig.

aanwijzingen opvolgen die op het
onderste scherm verschijnen.

.nessiw et leps tid roov
snevegeg negalsegpo ella mo

neduoh tkurdegni ＋＋＋
ej teom ,tgjirk neiz et mrehcsletit

teh ej roov raam ,nenehcsrev
si ogol-SD3 odnetniN teh

ne tratsegpo si leps teh tadaN
nessiw snevegeg negalsegpo ellA



4 Een hoofdstuk beginnen

Move Out! (gaan!

Kies SOLO (alleen
spelen) in het
hoofdmenu en raak
vervolgens MOVE
OUT! (gaan!) aan.
Vervolgens kun je het hoofdstuk en
de moeilijkheidsgraad kiezen en
beginnen met spelen.

.tiootlov kutsdfooh teh
ej sla tiub ereteb ne netrah reem
lew tneidrev ej raam ,kutsdfooh
teh rekjilieom eoh ,si tietisnetni

ed regoh eoH .nessap et
naa kutsdfooh teh nav tietisnetni

ed mo neioog
letek egidraadaawk

ed ni netrah ej nuk
,tnigeb kutsdfooh
nee naa ej tadrooV

)letek egidraadaawk(
nordluaC s'dneiF eD

.snepaw
ewuein roov neliur et ni mo

fo nessap et naa nekkutsdfooh
nav tietisnetni ed mo nekiurbeg

netrah ezed tnuk eJ .neliur et
ni snepaw fo naalsrev et nednajiv

rood slaoz ,neneidrev netrah
nereinam ednellihcsrev po tnuk eJ

netrah revO

)



Hier kun je harten inruilen voor
nieuwe wapens of nog krachtigere
wapens maken door meerdere
wapens samen te voegen. (De
wapens die je samenvoegt, ben je
kwij t.) Je kunt ook ongewilde
wapens inruilen om er harten voor
terug te krijgen.

Hier kies je welk
wapen je in dit
hoofdstuk wilt
gebruiken en kun je
jezelf uitrusten met
speciale krachten. Als je eenmaal
bent uitgerust met een wapen en
een speciale kracht, is het
verstandig om ze uit te proberen op
het oefenterrein.

Arms Altar (wapenaltaar)

Gear (uitrusting)

Leg een ei  in de
schaal, sleep
vervolgens de schaal
naar beneden en laat
los. Het ei schiet de
lucht in en verandert in een idool. Je
kunt ook meerdere eieren tegelijk
wegschieten.
Je verdient eieren tijdens het
doorlopen van het spel of door ze
te kopen met speelmunten die je
hebt verdiend op je Nintendo 3DS-
systeem.

Idol Toss (idolen
werpen)



Je verkrijgt nieuwe schatten door
tijdens het spelen aan bepaalde
voorwaarden te voldoen.

Treasure Hunt
(schattenjagen)

Opmerking: zie de Nintendo 3DS-
handleiding voor meer informatie
over speelmunten.



5 Het spelscherm

Neemt af telkens wanneer Pit
schade oploopt.

Levensenergiemeter❶

Punten❷

Verschijnt boven vijanden die
binnen het bereik van je
wapen komen.

Vijandindicator❸

Geeft aan waar Pit naartoe
richt.

Vizier❹

Deze bollen vullen zich
vanzelf op tijdens het spelen.
Wanneer een bol gevuld is,
kun je hem aanraken om een
krachtige aanval te gebruiken.

Speciale aanvallen❺

Opmerking: je kunt deze
aanvallen alleen gebruiken

Luchtgevechten

❼
❻

❸

❺

❹
❶ ❷



tijdens luchtgevechten.

Links wordt aangegeven wat
de huidige moeilijkheidsgraad
is en rechts staat hoeveel
harten je in de kwaadaardige
ketel (pag. 4) hebt gegooid.
Als je het hoofdstuk niet
haalt, valt een deel van deze
harten uit de ketel en neemt
de moeilijkheidsgraad af.

Intensiteit
(moeilijkheidsgraad)

❻

Verdiende harten❼

Volg deze pijl om het level te
doorlopen.

Richtingspijl❶

Grondgevechte

Sommige schermelementen zijn
anders dan tijdens de
luchtgevechten.

Verschijnt boven voorwerpen
die je kunt oppakken.

Voorwerpindicator❷

❷

n

❹❸

❶



Raak dit aan om gebruik te
maken van de krachten
waarmee je bent uitgerust.

Krachtenpalet❸

Als je een bruikbaar voorwerp
bij  je hebt, zoals een granaat,
staat dat hier aangegeven.
Druk op  om het te
gebruiken.

Voorwerpen❹



6 Pit besturen

● Je kunt ook aanvallen met , ,
 of .

● Je kunt het vizier ook verplaatsen
met  door tegelijkertijd 
ingedrukt te houden. Tijdens
grondgevechten beweegt het
vizier echter alleen verticaal als je
 langzaam beweegt.

Basisbesturin

Overige besturing

)druuvegfa tbeh
netohcs neeg neve ej tadan( 

tohcs nedalegpO

)neduoh tkurdegni( 

neruv nekorbegfanO



nellavnaA

neercshcuot teh revo peelS 

nestaalprev reiziV



negeweB

g



Besturing tijden
grondgevechte

Opmerking: hou ＋
ingedrukt om op elk willekeurig
moment het spel te herstarten en
naar het titelscherm terug te keren.
Deze functie is niet beschikbaar in
multiplayer.

telapnethcark teh peelS 

nethcark nessut nelessiW

)tner ej ljiwret( 

tohcs dnenneR

)lens( 

nenneR

)tdrow tkaareg lavnaa nee rood
ej tadroov ten lens geeweb( 

nekjiwtnO

neercshcuot teh revo lens peelS 

neiaardmO

nerezuap lepS

)tneb dnajiv nee nav truub ed
ni ej sla nekkurdni kjiledlaahreh( 

lavnaa-eelêM

＋

n
s



Opmerking: je kunt ook wisselen
tussen je krachten met  en ze
gebruiken met .



nerednarev feitcepsreP

)mrehcs
teh po sulyts ed kit edeewt ed an
uoh( taatslits ej ljiwret neercshcuot

teh po lens reek eewt kiT 

nemooztiu/-ni aremaC

)nekkurdni( 

nerertnec aremaC

naa telapnethcark
teh po margotcip teh kaaR 

nekiurbeg thcarK



Als je de Nintendo 3DS-draaiknop
Pro (apart verkrijgbaar) bevestigt aan
je Nintendo 3DS-systeem, kun je de
draaiknop Pro gebruiken om Pit mee
te besturen in plaats van de
gebruikelijke draaiknop.
Als je geen draaiknop Pro hebt, kun
je in het Options-menu (opties-
menu, pag. 14) de knoppen zo
instellen dat je Pit bestuurt met ,
,  en .
Bevestig de draaiknop Pro aan het
systeem voor je het spel opstart of
terwijl het spel is gepauzeerd.

Opmerking: zie voor meer informatie

De draaiknop Pro 

.nekarnaa neercshcuot
teh ni margotcip- teh ej

teom ,netalrev tliw reew giutreov
teh ej slA .)truutseb ej giutreov

klew nav fa tgnah teiztiure
margotcip tid eoh( nekiurbeg

et giutreov tad nav diehgidraav
elaiceps ed mo nekarnaa

margotcip- teh ej nuk ,truutseb
giutreov nee ej ljiwreT .nerutseb

et giutreov nee mo  po kurd
ne eotraanre pooL .nenjihcsrev

negiutreov
re nennuk
nethceveg

-dnorg
edlaapeb snedjiT

negiutreov revO



 ❶ Druk gelijktijdig op ,  en 
als het titelscherm wordt
weergegeven of als het spel
gepauzeerd is.

 ❷ Volg de instructies op het scherm
om de draaiknop Pro te
kalibreren.

● Deze kalibratiefunctie is niet
beschikbaar tijdens
multiplayerspellen.

● De draaiknop van het
Nintendo 3DS-systeem kan
worden gekalibreerd in de
systeeminstellingen. Lees de
Nintendo 3DS-handleiding voor
meer informatie.

over het instellen en het gebruik van
de Nintendo 3DS-draaiknop Pro de
handleiding van dit accessoire.

Als de draaiknop Pro niet correct
reageert, of signalen naar de
software verstuurt zonder dat de
knop wordt aangeraakt, volg dan de
onderstaande stappen om het
accessoire te kalibreren.

● Kalibratie

Draaiknop Pro

Als de draaiknop Pro
niet correct
reageert...





7 Een hoofdstuk niet halen

● Als je een Drink of the Gods
(godendrank) oppakt terwijl je in
kritieke toestand verkeert, wordt
de levensenergiemeter meteen
weer helemaal aangevuld.

● Pit herstelt na een poosje vanzelf
weer van de kritieke toestand.

Als de levensenergie-
meter helemaal leeg is,
verkeer je in kritieke
toestand. Je
levensenergiemeter
wordt dan niet getoond. Als je in
deze toestand te veel schade
oploopt, haal je het hoofdstuk niet.
Je kunt het hoofdstuk opnieuw
proberen vanaf een bepaald punt
(Continue), terugkeren naar het
Move Out!-menu of je uitrusting
aanpassen (deze laatste optie is in
bepaalde hoofdstukken niet
beschikbaar).
Als je het hoofdstuk niet haalt,
neemt de intensiteit af en wordt de
buit die je tot dan hebt verzameld
iets minder waardevol.



8 Ver weg

Je kunt in je eentje strijden of in
teams met maximaal vij f andere
spelers via internet.

Met vrienden spel

Speel met vrienden die
je hebt geregistreerd
op je Nintendo 3DS-
systeem.

● Je verdient aan het einde van de
strijd een betere beloning als er
meer spelers meedoen of als je
met geregistreerde vrienden
speelt.

● Raadpleeg voor meer informatie
over verbinding maken met
internet met je Nintendo 3DS-
systeem of het registreren van
vriendcodes de
Nintendo 3DS-handleiding.

❶ Als een vriend met wie je wilt
spelen al een spel heeft
aangemaakt, kun je dat kiezen.
Zo niet, kies dan CREATE ROOM
(kamer aanmaken), kies of je
Light vs. Dark (licht tegen duister)
of Free-for-all (schermutseling) 
(pag. 10) wilt spelen en wacht tot
je vrienden zich bij je voegen.

❷ Kies met welke regels (alleen de
speler die de kamer heeft
aangemaakt kan dit doen) en
welke uitrusting je wilt spelen en
kies vervolgens MOVE OUT!
(gaan!) om het spel te beginnen.

ne



● De KID ICARUS: UPRISING Game
Card moet in het systeem zijn
gestoken.

● Tijdens bepaalde situaties in het
spel kun je misschien niet
meedoen aan het spel van je
vriend.

● Als het multiplayerspel al is
begonnen, kun je pas meedoen
aan het begin van het volgende
multiplayerspel.

Meedoen vanuit de
vriendenlijst

Je kunt ook meedoen
aan een spel vanuit de
vriendenlijst (te vinden
in het HOME-menu).
Als je kunt meedoen
aan het spel van een vriend,
verschijnt er een -teken op het

-pictogram in de vriendenlijst.
Kies een geel visitekaartje dat is
aangeduid met 'Deeln. mogelijk' en
raak DEELNEMEN aan om de
software op te starten en mee te
doen aan het multiplayerspel van die
vriend.

Opmerking: als je dit spel met
vrienden speelt, kunnen
geregistreerde vrienden je
onlinestatus zien met de
vriendenlijst in het spel. Dit geldt
ook wanneer je er in de vriendenlijst
in het HOME-menu voor hebt
gekozen om vrienden niet je
onlinestatus te laten zien.



Met iedereen spel

Speel met anderen van over de hele
wereld. Kies of je licht tegen duister
of schermutseling wilt spelen, kies
vervolgens welke uitrusting je wilt
gebruiken en kies als laatste MOVE
OUT! (gaan!) om het spel te
beginnen.

.gnidieldnah
-SD3 odnetniN ed eitamrofni

reem roov geelpdaaR .thcizeot
kjilreduO roov negnilletsni
ed aiv nekrepeb eitcaretni
enilno tnuk ej :gnikrempO

ne



9 Dichtbij

Je kunt in je eentje strijden of in
teams met maximaal vij f andere
spelers via lokale draadloze
communicatie.

Benodigdhede

❶ Kies een bestaand
spel om aan mee te
doen, of kies
CREATE ROOM
(kamer aanmaken)
en wacht tot de andere spelers
zich bij  jou voegen.

❷ Kies met welke regels (alleen de
speler die de kamer heeft
aangemaakt kan dit doen) en
welke uitrusting je wilt spelen en
kies vervolgens MOVE OUT!
(gaan!) om het spel te beginnen.

● Een Nintendo 3DS-systeem per
speler.

● Elke speler heeft een eigen Game
Card van het spel nodig.

Verbinding maken

n



10 Spelregels

Je kunt in de multiplayer kiezen uit
twee speltypen.

Licht tegen duiste

Een teamgevecht
waarin je met drie
tegen drie speelt.
Als er minder dan
zes spelers
meedoen, worden de overige
plaatsen opgevuld door
computergestuurde spelers.
❶ Als een speler uit jouw team

wordt verslagen, neemt de
gedeelde levensenergiemeter van
jouw team af (de hoeveelheid die
de meter afneemt, hangt af van
welk wapen de verslagen speler
gebruikte).

❷ Als een speler wordt verslagen en
de levensenergiemeter van dat
team daardoor helemaal
leegloopt, verandert die speler in
een krachtige engel.

❸ Het team dat als eerste de engel
van de tegenstanders verslaat,
wint het spel.

r



Schermutselin

In dit speltype zijn alle overige
spelers je tegenstanders. Versla zo
veel mogelijk tegenstanders binnen
de tijdslimiet. De speler die aan het
eind de hoogste score heeft
behaald, heeft gewonnen.

g



11 AR-kaartenstrijd

Kies het -pictogram in het
hoofdmenu of het -pictogram in
de Vault (kluis) om te strijden met
KID ICARUS: UPRISING AR-kaarten.

Speluitle

Opmerking: je kunt met  of 
foto's maken van je idolen. Deze
foto's worden opgeslagen op de
SD-kaart. Je kunt ze vervolgens
bekijken met de Nintendo 3DS
Camera-applicatie in het HOME-
menu.

❶ Richt de
buitenste
camera's op een 
AR-kaart en er
verschijnt een
idool. Er kunnen maximaal drie
idolen tegelijk worden
weergegeven.

❷ Om de idolen te laten strijden,
leg je twee AR-kaarten zo neer
dat de onderste randen tegen
elkaar aan liggen. Druk
vervolgens op  of raak FIGHT!
(strijden!) aan.
Er mogen maximaal twee kaarten
meedoen aan een strijd.

Opmerking: de KID ICARUS:
UPRISING AR-kaarten werken alleen
met dit spel.

g



● Leg de AR-kaarten op een vlakke,
goed verlichte ondergrond. Pas
de afstand en hoek aan terwij l je
de AR-kaarten binnen het bereik
van de buitenste camera's houdt
tot ze correct worden herkend.

● Zorg ervoor dat de hele AR-kaart
zichtbaar is op het bovenste
scherm. Als een deel van de
kaart niet zichtbaar is, wordt hij
misschien niet goed herkend.

● Gebruik de AR-kaarten niet op
plekken waar er direct zonlicht of
ander fel licht op schijnt. Dit kan
ervoor zorgen dat de buitenste
camera's de kaarten niet goed
herkennen.

● Als de buitenste camera's vies
zijn, moet je ze eerst met een
zachte doek schoonvegen voor je
begint.

● Als de AR-kaarten gebogen of
gevouwen zijn, kan het systeem
ze niet herkennen. Zorg dat de
AR-kaarten die je wilt gebruiken
plat op het oppervlak liggen.

AR-kaarte
gebruiken

n

.netraak-RA ed rood nenjihcsrev
eredna ,lepsdfooh teh

nav siulk ed ni ej gjirkrev nelodi
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12 StreetPass

● Voor deze functie moet je deze
software registreren met
StreetPass op je Nintendo 3DS-
systeem. Raak JA aan wanneer je
wordt gevraagd of je StreetPass
wilt inschakelen.

● Om te communiceren via deze
functie moeten alle spelers
StreetPass ingeschakeld hebben
voor deze software.

Wapenjuwele
uitwissele

Schakel StreetPass™ in
om weapon gems
(wapenjuwelen) uit te
wisselen met andere
spelers die van deze
functie gebruikmaken. Kies
StreetPass in het menu en maak een
wapenjuweel.

❶ Je kunt wapenjuwelen maken van
je wapens (de gebruikte wapens
ben je niet kwij t).

❷ De juwelen die je hebt gemaakt
worden uitgewisseld met juwelen
van andere spelers. Deze juwelen
vind je in je juwelenbuidel .

❸ Kies FUSE GEMS (juwelen
samenvoegen) om nieuwe wapens
te maken uit de ontvangen
juwelen, of kies een juweel in de
juwelenbuidel en druk op  om
deze zonder samenvoegen in een
wapen te veranderen. Met beide

n
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opties gebruik je een klein aantal
harten, waarbij  de gebruikte
juwelen verloren gaan. Ongewilde
juwelen kun je omzetten in
harten.

StreetPas
uitschakele

Om StreetPass uit te schakelen,
open je de systeeminstellingen en
kies je GEGEVENSBEHEER en
vervolgens StreetPass-BEHEER.
Raak het pictogram van deze
software aan en kies vervolgens
StreetPass UITSCHAKELEN.

n
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13 SpotPass

Deze software ondersteunt het
automatisch downloaden van nieuwe
wapenjuwelen en berichten via een
internetverbinding door middel van
SpotPass™. SpotPass werkt alleen
als het systeem in de slaapstand
staat en zich binnen het bereik van
een Access Point bevindt.

SpotPas
inschakele

❶ Kies in het Options-
menu (opties-menu)
(pag. 14) OTHER
(overigen) en kies
vervolgens ON (aan)
bij de SpotPass-optie.

Om SpotPass te kunnen gebruiken,
moet je eerst:
- de gebruikersovereenkomst voor
Nintendo 3DS-diensten en het
privacybeleid accepteren
- een internetverbinding instellen
- een SD-kaart in het
Nintendo 3DS-systeem plaatsen
Raadpleeg voor meer informatie
hierover de Nintendo 3DS-
handleiding.

❷ Raak YES (ja) aan wanneer het
bevestigingsscherm verschijnt.

❸ Je kunt ontvangen berichten
bekijken door het berichten-
pictogram  in het HOME-menu
aan te raken. Ontvangen

n
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SpotPas
uitschakele

Als je geen berichten en
wapenjuwelen meer wilt ontvangen
via SpotPass ga je naar het opties-
menu, kies je OTHER (overigen) en
vervolgens OFF (uit) bij  de
SpotPass-optie.

wapenjuwelen verschijnen in de
juwelenbuidel (pag. 12).

Opmerking: je kunt SpotPass apart
inschakelen voor alle drie de
opgeslagen bestanden. Je ontvangt
berichten zolang SpotPass voor
minstens een van de bestanden is
ingeschakeld.
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14 Kluis / opties

Klui

Bekijk hier de idolen
die je hebt verzameld
en de gegevens over
je geleverde
gevechten, luister naar
de muziek van het spel en meer!

Optie

Verander verschillende
spelinstellingen,
waaronder de
besturing en de
plaatsing van
ondertiteling. Je kunt ook de
persoonlijke informatie wijzigen die
je hebt ingevoerd bij het aanmaken
van je bestand.
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15 Contactgegevens

Meer informatie over onze producten
is te vinden op de Nintendo-website:
www.nintendo.com/countryselector

Voor hulp bij  het oplossen van
problemen lees je de handleiding
van je Nintendo 3DS-systeem, of ga
je naar:
support.nintendo.com


