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1 Belangrijke informatie

 BELANGRIJK

Belangrijke informatie over je
gezondheid en veiligheid vind je in
de applicatie Gezondheids- en
veiligheidsinformatie in het HOME-
menu.
Lees ook de Nintendo 3DS-
handleiding, in het bijzonder het
hoofdstuk "Gezondheids- en
veiligheidsinformatie", zorgvuldig
door voordat je Nintendo 3DS-
software gebruikt.

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

♦ Tenzij  anders vermeld, heeft elke
verwijzing in deze handleiding
naar "Nintendo 3DS" betrekking
op alle systemen in de
Nintendo 3DS™-familie.

♦ Wanneer je op een
Nintendo 2DS™-systeem speelt,
kun je de slaapknop gebruiken om
functies te activeren waarvoor je
het Nintendo 3DS-systeem zou
moeten sluiten.

De taal in de software is afhankelijk
van de taal die is ingesteld voor het
systeem. De software ondersteunt

Taalkeuze



drie verschillende talen: Engels,
Duits en Frans. Als een van deze
talen is ingesteld voor het
Nintendo 3DS-systeem, wordt die
automatisch gebruikt in de software.
Als voor het Nintendo 3DS-systeem
een andere taal is ingesteld, wordt in
de software Engels als taal gebruikt.
Lees de elektronische handleiding
van de systeeminstellingen voor
meer informatie over het instellen
van de taal.

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

Classification Operations Branch
(Australië):
www.classification.gov.au

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

Leeftijdsclassificatie

Rusland:
minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=883

Belangrijke informatie

Deze software (inclusief alle
bijbehorende digitale content of
documentatie die je downloadt of
gebruikt) wordt door Nintendo



uitsluitend gelicenseerd voor
persoonlijk en niet-commercieel
gebruik op je Nintendo 3DS-
systeem. Jouw gebruik van
netwerkdiensten voor 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
ongeoorloofd gebruik is niet
toegestaan.
Deze software is beveiligd tegen
kopiëren om de reproductie en het
kopiëren van content te
verhinderen.
Je Nintendo 3DS-systeem en de
software zijn niet ontworpen voor
gebruik met bestaande of
toekomstige ongeoorloofde
technische wijzigingen van de
hardware of software, of gebruik in
combinatie met ongeoorloofde
apparatuur.
Nadat het Nintendo 3DS-systeem
of de software is bijgewerkt,
kunnen bestaande of toekomstige
ongeoorloofde technische
wijzigingen van de hardware of
software op je Nintendo 3DS-
systeem, of het gebruik van
ongeoorloofde apparatuur met je
Nintendo 3DS-systeem, tot gevolg
hebben dat je Nintendo 3DS-
systeem permanent ophoudt te



functioneren. Content die terug te
voeren is op ongeoorloofde
technische wijzigingen van de
hardware of software op je
Nintendo 3DS-systeem, kan worden
verwijderd.

Deze software, de handleiding en
andere teksten bij  deze software
worden beschermd door nationale
en internationale wetgeving voor
intellectuele eigendommen.

Lees de Engelse versie van deze
elektronische handleiding voor
informatie over intellectuele-
eigendomsrechten met betrekking
tot deze software, waaronder
informatie over middleware-
componenten en
opensourcesoftware-componenten,
voor zover deze zijn gebruikt.

CTR-P-ADNP-00



2 Informatie delen

Onder content van gebruikers vallen
onder andere berichten, Mii™-
personages, afbeeldingen, foto's,
video, audio en QR Code™-
afbeeldingen die door gebruikers zijn
gemaakt.

● Geüploade content is mogelijk
zichtbaar voor andere gebruikers.
De content kan ook worden
gekopieerd, gewijzigd en verder
worden verspreid door anderen.
Zodra content is verstuurd, kun je
deze niet meer wissen en het
gebruik ervan niet beperken, dus
wees voorzichtig.

Content van gebruikers
uitwisselen

● Alle geüploade content kan
zonder waarschuwing worden
verwijderd. Nintendo kan content
die als ongepast wordt
beschouwd, ook verwijderen of
verbergen.

● Houd rekening met het volgende
als je content uploadt of content
maakt om te uploaden:
- Voeg geen informatie toe

Hieronder vind je algemene
voorzorgsmaatregelen voor het
uitwisselen van content met andere
gebruikers. Welke content kan
worden uitgewisseld, verschilt per
softwaretitel.



waardoor j ij  of anderen kunnen
worden herkend, zoals namen,
adressen, e-mailadressen of
telefoonnummers.

- Voeg geen informatie toe die
schadelijk of beledigend kan zijn
voor anderen, of die anderen in
verlegenheid kan brengen.

- Schend geen rechten van
anderen. Gebruik geen content
van anderen of content waarop
anderen zijn afgebeeld (foto's,
afbeeldingen, video's) zonder
hun toestemming.

- Voeg geen il legale content of
content die illegale activiteiten
ondersteunt, toe.

- Voeg geen content toe die de
publieke moraal schendt.



3 Onlinefuncties

● Als je informatie of content post,
verzendt of op een andere wijze
openbaar maakt via de draadloze
communicatie, voeg dan geen
persoonlijke informatie toe, zoals
je naam, e-mailadres, huisadres of

Waarschuwingen met betrekking
tot onlinefuncties

♦ Lees de Nintendo 3DS-
handleiding voor informatie over
het verbinding maken met het
internet op je Nintendo 3DS-
systeem.

Met deze software kun je verbinding
maken met het internet en Capsule
Toys, LBX-kaarten en opdrachten
downloaden. Kijk op de pagina
"Downloads" (zie pag. 44) voor
meer informatie.
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telefoonnummer, aangezien deze
informatie en content mogelijk
door anderen kunnen worden
gezien. Gebruik in het bijzonder
bij  het kiezen van een
gebruikersnaam of bijnamen voor
je Mii-personages niet je echte
naam, aangezien bij  het gebruik
van draadloze communicatie
anderen mogelijk je
gebruikersnaam en de namen van
je Mii-personages kunnen zien.

● Vriendcodes zijn onderdeel van
een systeem dat het mogelijk
maakt andere gebruikers als
vrienden te registreren, zodat je
met bekenden kunt spelen en
communiceren. Als je vriendcodes
uitwisselt met vreemden, bestaat
het risico dat je informatie of
berichten ontvangt met
beledigende of ongepaste inhoud,
of dat jouw informatie tegen je wil
door vreemden wordt gezien. We
bevelen je daarom aan je
vriendcode niet aan mensen te
geven die je niet kent.

● Laat je niet in met schadelijke,
onwettige, beledigende of
anderzijds ongepaste activiteiten
die andere gebruikers in
problemen kunnen brengen. Het is
in het bijzonder verboden
informatie of content te verzenden
of anderzijds openbaar te maken
die andere personen bedreigt,
beledigt of kwetst, de rechten van
anderen schendt (zoals



auteursrechten, portretrechten,
privacyrechten, publiciteitsrechten
of handelsmerken) of die door
andere personen als storend
kunnen worden ervaren. Zorg er in
het bijzonder voor dat wanneer je
foto’s, afbeeldingen of video’s
post, verzendt of beschikbaar
maakt waarin andere mensen
worden afgebeeld, je vooraf hun
toestemming hebt verkregen. Als
ongepast gedrag wordt
gerapporteerd of vastgesteld, kun
je worden bestraft, door
bijvoorbeeld van de
Nintendo 3DS-diensten te worden
uitgesloten.

● Houd er rekening mee dat de
Nintendo-servers zonder
voorafgaand bericht tijdelijk niet
beschikbaar kunnen zijn wegens
onderhoud in geval van
problemen, en dat onlinediensten
voor bepaalde software kunnen
worden beëindigd.



4 Ouderlijk toezicht

Je kunt de onderstaande functie van
deze software beperken in het
ouderlijk toezicht.
♦ Lees de Nintendo 3DS-

handleiding voor meer informatie
over het ouderlijk toezicht.

● StreetPass
Beperkt het versturen/ontvangen
van informatie over personages via
StreetPass™.



5 Om te beginnen

Zodra het spel is opgestart, na het
openingsfilmpje, wordt het
titelscherm getoond.

New Game
Speel via New Game (nieuw spel)
het verhaal vanaf het begin. Maak
een LBX-spelersnaam aan om te
beginnen met spelen.

Continue
Kies CONTINUE (doorspelen) om
met een eerder opgeslagen spel
verder te gaan.

♦ Je kunt je LBX-spelersnaam later
niet meer wijzigen.

♦ Je kunt het filmpje overslaan door
o  te drukken. p
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New Game Plus
Speel via New Game Plus (nieuw
spel +) het spel vanaf het begin met
de gegevens van een voltooid spel.
LBX-onderdelen die niet uitgerust
waren, zullen hierbij  worden
ingeruild voor gevechtspunten.
Wanneer je New Game Plus
gebruikt, zullen ook de vijanden
krachtiger zijn.

Downloads
Kies DOWNLOADS om verbinding te
maken met het internet en content
zoals Capsule Toys (zie pag. 12),
LBX-kaarten (zie pag. 12) en
opdrachten (zie pag. 13) te
downloaden.
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6 Het spel stoppen

Zorg, voordat je het spel afsluit, dat
je je voortgang opslaat. Wanneer
het opslaan voltooid is, kun je je
Nintendo 3DS-systeem uitschakelen.

Je kunt je voortgang opslaan door
met een MeTaMo, het
informatiestation, te praten. Druk op
 wanneer je met MeTaMo praat om
naar het MeTaMo-menu
(zie pag. 10) te gaan. Raak
vervolgens SAVE (opslaan) aan en
kies je opslagvak.

♦ Er zijn niet meer dan drie
opslagvakken.
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7 Menubesturing

Dit is de basisbesturing voor het
hoofdmenu (zie pag. 13). Er zijn
verscheidene andere functies in
andere menuschermen. Kijk voor
meer informatie naar de tips onderin
het bovenste scherm.

Hulp
Naast de informatie die op het
bovenste scherm verschijnt, is er
ook een hulpfunctie. Je kunt gebruik
maken van de hulpfunctie do  te
kiezen, om zo meer te leren over de
verschillende menuschermen.

Je kunt verscheidene opties kiezen
in het touchscreen.
De mogelijkheden verschillen
afhankelijk van waar je je bevindt in
het spel. Zo kun je tijdens
gevechten met behulp van het
touchscreen LBX-onderdelen of het
personage dat je bestuurt wisselen.

Bevestigen

Terugkeren
/

nevegreew pluH

 eitcnuf nee seiK

neercshcuot
teh aiv gnirutseB

 ro

gnirutsebnepponK





8 Verhaalstandbesturing

Dit is de basisbesturing voor in de
verhaalstand.

Kaart bewegen

In-/Uitzoomen op
de kaart

/

Praten /
Onderzoeken /
Tekst doorlopen



Terugkeren naar
het vorige gebied
(op de kaart) /
Tekst doorlopen
(tijdens een
gebeurtenis)



Hoofdmenu
weergeven

Gebeurtenis
overslaan (tijdens
pauzeren)



nepolrood tskeT
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Hoofdmenu
weergeven

In-/Uitzoomen op
de kaart

Kaart bewegenSlepen
/

/

)traak ed po(
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9 Gevechtsstandbesturing

Dit is de standaardbesturing voor in
de gevechtsstand. Bekijk de
relevante pagina's (zie pag. 21-23)
voor meer informatie over LBX-
gevechten.

Van wapen
wisselen

Voorwerp
gebruiken

Van doel wisselen

Target Lock in-/
uitschakelen

Sprinten

Springen

Speciale-
aanvalsroutine
gebruiken



Aanvallen

Verdedigen /
Camera
terugzetten



neercshcuot
teh aiv gnirutseB

/ nerezuaP

 negeweb XBL

gnirutsebnepponK



Van tactiek
wisselen

Speciale-
aanvalsroutine
gebruiken

Voorwerp
gebruiken

nekarnaa
nepaW

nelessiw
nepaw naV

nelessiw
aremac naV



10 Verhaalstand

Het verhaal begint in Pacifica. Je
bestuurt Van Yamano en je kunt
naar verscheidene locaties reizen.
Het verhaal vordert door gesprekken
met mensen en gevechten. Het
personage dat je bestuurt zal soms,
afhankelijk van de situatie,
veranderen.

1. Ga naar de bestemming
De richting naar d
huidig
bestemming za
worde
weergegeven me

 op de kaart in het touchscreen.
Als je een tijdje stilstaat, zal het
doel van de huidige opdracht
worden weergegeven in het
bovenste scherm.

2. Praten / Onderzoeken
Er zijn allerle
interessant
mensen e
plekken in Pacific
Verzame
informatie door met andere
personages te praten en dingen te
onderzoeken.
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3. Aan een LBX-gevecht
deelnemen

Afhankelijk van h
personag
waarmee je praat
kan er ee
gevech
plaatsvinden. In dit geval schakelt
het spel over naar de
gevechtsstand, waarin je je LBX
bestuurt en je het gevecht moet
winnen.

♦ Je kunt uitgedaagd worden tot
een gevecht wanneer je
rondloopt of tijdens
gebeurtenissen.

Er zijn bepaalde in- en uitgangen in
de wijken. Wanneer je er een
gebruikt, wordt de wijkkaart met
daarop allerlei plaatsnamen
weergegeven. Raak een plaatsnaam
aan op het touchscreen en druk op
 om naar deze plaats te reizen.
Na een bepaald punt in het spel, kun
je gebruik maken van de grotere
stadskaart.

♦ Naarmate je verder komt in het
spel, zullen meer locaties
beschikbaar worden.

traakkjiW traaksdatS
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11 Verhaalstandschermen

Personages, objecten en locaties
waar je een interactie mee kunt
hebben, zullen een van de
onderstaande pictogrammen
weergeven wanneer je ze benadert.

：Voer een handeling uit met deze
personages, plaatsen of
objecten om in het verhaal te
vorderen

：Onderzoek deze objecten
：Voer hier een handeling uit voor

een opdracht (zie pag. 13)
：Voer hier een handeling uit met

een opdracht die gaande is
：Daag deze personages uit tot

een gevecht

Weergave in de verhaalstand

❹

❸

❷

❶

❺ ❼

❻

margotcipeitcaretnI ❷

eitacol egidiuh ed nav maaN ❶



Dit wordt weergegeven als je een
tijdje stilstaat.

Je kunt de kaart bewegen do
 aan te raken, of door de stylus

over de kaart in het touchscreen te
slepen.

：Praat met deze personages
：Koop hier voorwerpen

：Een personage waarmee je kunt
praten

：Een personage waartegen je
kunt vechten

：MeTaMo / Dial-a-battle
(zie pag. 12) / Portal
(teleportatie-plek)

：Bestemming
：Richting van de bestemming

：Hier is iets interessants te
vinden

：Winkel

：Het personage dat je bestuurt

nettezguret traaK ❼

nevegreew
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12 Bruikbare faciliteiten

In de stad zijn er verscheidene
faciliteiten waar je gebruik van kunt
maken, zoals winkels en Capsule
Toy-verkoopautomaten. Sommige
faciliteiten zullen pas beschikbaar
worden wanneer je verder komt in
het spel.

Hier kun je voorwerpen kopen en
onderhoud aan je LBX plegen. Er zal
een menu in het touchscreen
verschijnen wanneer je met de
winkelbediende praat.

Buy
Je kunt LBX-onderdelen, wapens en
voorwerpen voor in gevechten
aanschaffen in Buy (kopen). Kies
eerst het voorwerp dat je wilt kopen
en kies vervolgens het aantal dat je
van ieder voorwerp wilt kopen.

Sell
Verkoop LBX-onderdelen, wapens
en voorwerpen in ruil voor Credits
(de valuta in het spel) in Sell
(verkopen). Dit gaat op dezelfde
manier als het kopen van
voorwerpen. Kies het voorwerp dat
je wilt verkopen en kies vervolgens
het aantal van ieder voorwerp dat je
wilt verkopen.

slekniW



Maintenance
De onderhoudsmeter van de LBX zal
iedere keer dat je aan een gevecht
deelneemt afnemen. Wanneer de
meter leeg is zal de kracht van je
LBX minder snel toenemen, dus zorg
ervoor dat je de meter vol houdt.
Kies MAINTENANCE (onderhoud) in
het winkelmenu om de
onderhoudsmeter gratis te
herstellen.

seitcnuf egidnaH
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Maak gebruik van d
Battle Box bij  Navarro'
modelwinkel om deel t
nemen aan ee
Dial-a-battle
Je kunt de contacten uit je Address
Book (adressenboek, zie pag. 13)
oproepen en tegen ze vechten.

Gebruik je Credits bi
Capsule Toy
verkoopautomaten, di
op verschillende plekke
in Tokio te vinden zijn
om capsules te kopen met daarin
LBX-onderdelen. Je kunt de lijst van
beschikbare onderdelen in het
bovenste scherm bekijken.

Wanneer je LBX-kaarte
verzamelt, kun j
deelnemen aan LBX
kaartgevechten in d
Arcade, waarbij  je tege
de LBX op de kaart vecht. Verzamel
de LBX-kaarten en vecht tegen ze in
de juiste volgorde. Als je alle
gevechten wint zul je LBX-
onderdelen en LBX-kaarten krijgen.
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13 Hoofdmenu

♦ Er zullen meer menu's
beschikbaar worden naarmate je
verder komt in het spel.

In CUSTOMIZE (aanpassen) kun je
de LBX-onderdelen en wapens
bijwerken en kiezen welke
voorwerpen je tijdens gevechten bij
je wilt hebben.

Het hoofdmenu za
worden weergegeve
wanneer je op 
drukt of wanneer j
MENU aanraakt in d
rechterbovenhoek van het
touchscreen.
Informatie over de personages wordt
weergegeven in het bovenste
scherm. De hoeveelheid Credits die
je hebt zullen in het touchscreen
worden weergegeven.

Gebruik Grease (smeerolie) om de
onderhoudsmeter te herstellen.
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Kies ITEM LIST (voorwerpenlijst) om
te bekijken welke voorwerpen je in
je bezit hebt en hoeveel. Wanneer
je een voorwerp uit de lijst kiest,
wordt er een uitleg op het bovenste
scherm weergegeven.

In PARTY (team) kun je bepalen
welke personages in een gevecht
meedoen (maximaal drie
personages). Je kunt ook de
tactieken die ieder personage
gebruikt aanpassen, en hun kracht
en status bekijken.

Hier kun je opdrachten die je van
personages in de stad ontvangen
hebt aanvaarden of weigeren.
Wanneer je een opdracht voltooit
kun je beloningen ontvangen zoals
voorwerpen of Credits.

In de LBX GUIDE (LBX-gids) kun je
alle LBX, wapens en LBX-kaarten,
die je tot nu toe verzameld hebt,
bekijken. Wanneer je een LBX kiest,
wordt informatie over die LBX in het
bovenste scherm weergegeven.

ediuG XBL

SBB tseuQ

)02 .gap eiz( ytraP

tsiL metI



De eXtroller is een
afstandsbediening die personages
gebruiken om hun LBX te bedienen.
Wanneer je deze optie kiest in het
hoofdmenu worden de volgende
opties ook beschikbaar:

Hier kun je
belangrijke
mededelingen
bekijken.

Notifications

Hier worden je
contacten, die op
je eXtroller zijn
opgeslagen,
weergegeven.
Sommige
personages kunnen
worden
opgeroepen voor
een Dial-a-battle.

Address Book

goL ofnI

.nekeinhcet nuh ne
XBL revo eitamrofni

slaoz ,nedrow
nekekeb snevegeg
ielrella nennuk reiH

liaM dneirF

.netonegdnob
ne netcatnoc

ej nav nethcireb
ed reih kjikeB

rellortXe



In SETTINGS (instellingen) kun je de
snelheid van de tekst aanpassen,
evenals het volume van de
achtergrondmuziek, geluidseffecten
en stemmen.

sgnitteS



14 Begin met aanpassingen maken

Maak je LBX sterker door
onderdelen en wapens te
verwisselen in Customize
(aanpassen).

Wanneer je CUSTOMIZE aanraakt in
het hoofdmenu zal informatie over
de LBX weergegeven worden in het
bovenste scherm, en wordt het
aanpassingsmenu weergegeven in
het touchscreen.

♦De informatie die wordt
weergegeven onder punten ⑥-⑧
is afhankelijk van de
aanpassingsoptie die je kiest. Het
scherm hieronder wordt
weergegeven wanneer je LBX
PARTS (LBX-onderdelen) kiest in
het aanpassingsmenu.

♦Gebruik  om de LBX rond te
draaien.

❽

❼

❺

❸

❷
❶ ❻

mrehcs
-unemsgnissapnaA



Het snelheidsniveau verandert op
basis van het totale gewicht van
LBX-onderdelen en wapens.

：Onderhoudsmeter

：Soort wapen dat uitgerust is (A)
：Soort wapen dat uitgerust is (B)

：Sterke eigenschappen
(ontvangen hoeveelheid
schade zal laag zijn)

：Zwakke eigenschappen
(ontvangen hoeveelheid
schade zal hoog zijn)

：Uitgerust wapen
：Uitgerust schild

：LevenspuntenLP
：BatterijpuntenBP

：AanvalskrachtAT

❹

snepaw nav diehgidraaV ❼

)51 .gap eiz(
nedehgidraav eveitcA ❻

)51 .gap eiz(
diehgidraav elaicepS ❺

unemsgnissapnaA ❹

XBL
troos ne maan nezokegfleZ ❸

XBL ed nav nedehgidraaV ❷

truutseb
XBL ed tad eganosrep teH ❶



：Snelheidsniveau (A-E)
：VerdedigingskrachtDF

unemsgnissapnaA

PB ne PL revO

.nedalpo regnal
tein ,nerevitca et )71 .gap eiz(

senituorslavnaa-elaiceps mo
tdrow tkiurbeg eid ,)22 .gap eiz(
retemsnak ed laz tkaarpo PB ej
reennaW .tlavnaa fo tnirps ,tner

XBL ej reennaw fa tmeen PB
.nethcev reem tein ej

nuk ,tkiereb lun PL ej ne tpoolpo
edahcs djirts ed ni ej reennaW

neledredno-XBL etsuregtiU ❽



Stel je Special
Attack Routines
(speciale-
aanvalsroutines) in.

Special Attack
Routines

Pleeg Maintenance
(onderhoud) aan je
LBX met behulp van
smeerolie.

Mainte-
nance

Stel hier de
voorwerpen in die
je in de strijd
meeneemt.

Battle Items

Pas in Custom
Names
(Zelfgekozen
namen) de naam
van je LBX aan.

Custom
Names

Sla in Loadouts
(uitrustingen) je
favoriete LBX op.

Loadouts
(zie pag. 18)

Pas de inwendige
onderdelen van je
LBX aan.

Core Unit
(zie pag. 19)

)02 .gap eiz(
ytraP

.djirts ed ni
nethcev nelluz eem
ej tem seganosrep

eklew seiK

)61
-51 .gap eiz(

straP XBL

.snepaw
ne neledredno
-XBL lessiwreV



.negnerb
nak diehnegelrev ni neredna

tad eot stein geov ne ,dnekreh
nedrow nennuk neredna

fo jij roodraaw eot eitamrofni
neeg geov ,tdnehcs neredna nav
nethcer ed eid laat neeg kiurbeG

.)34-24 .gap eiz( ssaPteertS
nav tkaam tkiurbeg ej reennaw

sreleps eredna roov raabthciz
njiz neman nezokegfleZ



15 Onderdelen uitrusten

De naam en informatie over ieder
onderdeel wordt hier weergegeven.
Armor Class (AC,
bepantseringsniveau) geeft de
kracht van de onderdelen weer. Dit
zal na iedere strijd toenemen.
Rechts van de AC wordt het
algemene niveau (linksboven),

Kies LBX PARTS om onderdelen en
wapens van je LBX te verwisselen.
Laten we, om te beginnen,
doornemen hoe je LBX-onderdelen
uitrust.

Rust LBX-onderdelen uit op het
hoofd, het bovenlij f, de linker en
rechter arm, en de benen. Kies eerst
welk lichaamsdeel je aan wilt passen
en kies vervolgens het onderdeel in
het touchscreen.

❺

❻

❹

❷
❶

❸

tiu neledredno
-XBL ej tsur eoH

neledredno nav tsjiL ❶



personage (rechtsboven), status van
de huidige
bepantseringsaanpassingen
(linksonder), en het gewicht
(rechtsonder) getoond.

Onderdelen met een blauwe E zijn
op de gekozen LBX uitgerust,
onderdelen met een rode E zijn op
andere LBX uitgerust.

nëeirogetaC

!githcizroov seew sud
,njiz neledredno ed redraawz

eoh ,tietilawk ed reteb eoh ,raaM
.tietilawk ed reteb eoh ,eirogetac

ed regoh eoH .)tietilawk
ekjilretseem ,GT( edarG poT ne
,)tietilawk egoh ,GH( edarG hgiH

,)tietilawk elamron ,GN( edarG
lamroN ;nëeirogetacstietilawk

ednellihcsrev
eird nebbeh neledredno-XBL

)61 .gap eiz( netsurtiu snepaW ❻

neledredno etsuregtiU ❺

neppahcsnegie
nav gnirednareV ❹

negizjiw edroglovtsjiL ❸

)E( neketsgnitsurtiU ❷



Naarmate je verder komt in het spel,
krijg je de mogelijkheid om
bepaalde aanpassingen te maken
aan onderdelen. Druk op  in het
LBX-onderdelenmenu, of raak
MODIFY (aanpassen) aan onderin
het touchscreen en kies vervolgens
een van de drie opties.

・Standaard-
situatieNormal

nethgiL fa tmeen thciweG・
fa tmeen FD・

ecrofnieR
eot

tmeen thciweG・
eot tmeen FD・

nessapnaa neledrednO



Onderdele
worden ingedeel
in types zoal
Strider frame e
Brawler frame
Ieder personage heeft een eigen
frame-specialisatie. Wanneer je je
LBX met een volledig frame uitrust,
wordt er een speciale vaardigheid,
zoals het verhogen van de
bewegingssnelheid, geactiveerd. Er
zijn ook personages wiens speciale
vaardigheid geactiveerd wordt door
het wapen waarin ze gespecialiseerd
zijn of door bepaalde onderdelen.

♦ Wanneer een LBX in een
bepaalde staat verkeert tijdens de
strijd kan dit een speciale stand
activeren.

♦ Er zijn personages die geen
Frame specialisatie of speciale
stand hebben.

Er zijn vaardigheden (zoals )
gekoppeld aan HG en TG
onderdelen. Het snelheidsniveau
neemt toe wanneer onderdelen met
dezelfde vaardigheid uitgerust zijn
op alle vijf lichaamsdelen, en er een
wapen met dezelfde vaardigheid is
uitgerust.

♦ Een vaardigheid wordt alleen
geactiveerd wanneer je bepaalde
wapens uitrust.

diehgidraaV

diehgidraav elaicepS
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16 Wapens uitrusten

Je kunt een wapen aan de
rechterhand toewijzen en een schild
aan de linkerhand.

Net als bij  het uitrusten van LBX-
onderdelen, moet je eerst het
lichaamsdeel dat je uit wilt rusten
aanraken in het touchscreen. Kies
vervolgens het wapen en sleep het
op zijn plaats, of druk op .

Wapen A en wapen B
Je kunt je LBX met twee wapensets
uitrusten (wapen A en wapen B). Je
kunt tijdens een strijd tussen de
twee sets wisselen. Kies wapens die
bij jouw gevechtsstij l passen, zoals
steekwapens (A) voor korte-
afstandsgevechten, en geweren (B)
voor lange-afstandsgevechten.

Eigenschappen
Wapens en speciale-aanvalsroutines 
(zie pag. 17) hebben bepaalde
soorten schade en sommige wapens
en speciale-aanvalsroutines hebben
ook elementaire eigenschappen.
LBX-onderdelen zijn of immuun of
zwak tegen bepaalde soorten
schade en elementaire

♦ Wanneer je een wapen hebt
uitgerust dat met beide handen
gebruikt wordt, kun je geen
schild uitrusten.

tsjiweot snepaw ej eoH



eigenschappen. Als een onderdeel
wordt aangevallen door een
schadesoort of elementaire
eigenschap waar het zwak tegen is,
zal de hoeveelheid toegediende
schade groter zijn.
● Soorten schade

Snijden
Steken
Slaan

● Elementaire eigenschappen
Vuur
Water
Elektriciteit
Licht
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17 Speciale-aanvalsroutines

Speciale-aanvalsroutines zijn
aanvalsroutines die je in de strijd
kunt gebruiken. Door het winnen van
gevechten verbeter je het level van
je wapens (zie pag. 20) waardoor je
allerlei nieuwe aanvalsroutines kunt
leren.

Je kunt maximaal vier speciale-
aanvalsroutines voor iedere LBX
instellen. Kies SPECIAL ATTACK
ROUTINES, selecteer vervolgens
een aanvalsroutine en kies ten slotte
aan welke knop je deze wilt
toewijzen. Er zijn twee soorte
speciale-aanvalsroutines; specia
en sup .

De knoppen die je moet indrukken
om de speciale-aanvalsroutines te
activeren worden bepaald door de

❶

❻

❹

❸

❷

❺

senituorslavnaa
-elaiceps edletsegnI ❶

 re
 la

n

negnilletsnI



door jou gekozen instellingen.

Het aantal speciale-aanvalsroutines
dat je kunt instellen is afhankelijk
van de geheugencapaciteit van de
Core Unit.
Het aantal speciale-aanvalsroutine
dat je kunt instellen wordt naa
e  weergegeven.

De naam, status, aanvalsbereik, AT
(aanvalskracht), en de hoeveelheid
waarmee de kansmeter
(zie pag. 22) afneemt zullen
getoond worden.

 n
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s

enituorslavnaa
-elaiceps ed revo eitamrofnI ❻

nepaw teh nav leveL ❺

B/A snepaw netrooS ❹

senituorslavnaa
-elaiceps nav tsjiL ❸

)91 .gap eiz(
tinU eroC ed nav negueheG ❷



18 Loadouts

Wanneer je klaar bent met het
aanpassen van je LBX, kun je deze
een naam geven en hem als favoriet
opslaan.

De volgende mogelijkheden zullen
beschikbaar zijn voor Loadouts.

♦ Je kunt de gekozen Loadout op
elk moment verwijderen door op
 te drukken.

Equip
In Equip (uitrusten) worden de
Loadouts die je opslaat in een lijst
weergegeven. Kies een Loadout uit
de lijst om de LBX die je nu
gebruikt met deze Loadout uit te
rusten.

Rename
In Rename (naam wijzigen) kun je
de namen van eerder opgeslagen
Loadouts aanpassen. Wanneer je
een naam kiest op basis van de
soorten uitrusting die ze gebruiken,
zijn ze mogelijk makkelijker terug te
vinden.

Record
Kies Record (vastleggen) om door
jou aangepaste LBX (maximaal 30)
op te slaan. Kies het gewenste
opslagvak en voer, als je dat wilt,
een naam in.

stuodaoL ej kiurbeg eoH





19 Core Units

De Core Units vormen de inwendige
onderdelen van de LBX. Er zijn vij f
verschillende types die allemaal een
andere functie hebben. De
onderdelen die je gebruikt zijn van
invloed op wat het sterkste soort
wapen en de BP van je LBX zijn.

Bepaalt het aantal
speciale-
aanvalsroutines dat
je kunt instellen.

Core Memory

Bepaalt hoe snel je
BP afneemt en hoe
snel de kansmeter
(zie pag. 22)
opgeladen wordt.

Motor

Bepaalt de
hoeveelheid BP.Battery

stinU .xuA

.thcarksgnig
-idedrev

ed ne PL ed slaoz
,neppahcsnegie

enediehcsrev
po deolvni nav sI

UPC
.XBL wuoj roov si

etskrets teh nepaw
troos klew tlaapeB



Kies een soort onderdeel voor in de
Core Case (behuizing), selecteer
vervolgens een onderdeel en geef
het een plaats in de Core Case,
zonder dat het onderdeel overlapt
met andere delen. Volg de
instructies op het scherm om het
onderdeel te draaien terwij l je het
door de Core Case verplaatst.

Laat zien voor welk statuseffect je
LBX minder vatbaar is.

Wissel het soort Core units met .

Laat het aantal Core Units zien dat
je van dit type hebt uitgerust en de
maximale hoeveelheid.

Naarmate je in Character Level

❸

❹

❶

❷

esaC eroC ❹

stinU eroC trooS ❸

stinU eroC nav tsjiL ❷

netceffesutats
neget dnatsreeW ❶

tiu
stinU eroC ej tsur eoH



(zie pag. 20) stijgt, zal de Core
Case groter worden.

gnissapnaa ed ni tuoF

.esaC eroC ej ni tbeh
etmiur geoneg ej tad si gooh
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20 Team

Bekijk de informatie over ieder
personage door een personage in
het touchscreen te kiezen, waarna
hun profiel in het bovenste scherm
wordt weergegeven. Daarnaast kan
er meer gedetailleerde informatie
weergegeven worden door op  te
drukken, of door SELECT onderin
het touchscreen aan te raken.

Kies de personage
die je in gevechte
wilt gebruiken. D
drie personages aa
de linkerkant van h
touchscreen strijden met je mee, de
overige personages zullen niet
meevechten. Het personage
bovenaan de lijst is leider van het
team en het personage dat je in de
verhaalstand bestuurt.

Kies j
teamgenoten vo
in de strijd, bepa
de tactieken va
ieder personag
en bekijk het level van de
personages.
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De naam van het personage, de LBX
die ze op het moment gebruiken en
de onderhoudsmeter van de LBX
worden weergegeven. Daarnaast zal
de onderstaande informatie
weergegeven worden.

Kies een wapen in het touchscreen
om te bekijken welke speciale-
aanvalsroutines er voor een wapen
geleerd zijn.

Toont het level van ieder soort
wapen. Het wapen-level zal
toenemen wanneer je wapens van
het bijbehorende type uitrust in
gevechten. Wanneer je een bepaald
level bereikt met een wapensoort,

：Het level van het personageLv.
：Benodigde ervaringspunten

voor een stijging in level
NEXT

：Levenspunten van de LBXLP
：Batterijpunten van de LBXBP

❶

❸

❷

level-nepaW ❸

senituorslavnaa
-elaiceps edreeleG ❷

eganosrep teh nav leiforP ❶



zul je nieuwe speciale-
aanvalsroutines leren.

Stel hier de tactieken in die de
verschillende personages in de strijd
gebruiken. Een beschrijving van de
strategieën voor iedere tactiek
worden in het bovenste scherm
weergegeven.

scitcaT

seganosrep nav leveL

.retemsduohredno
ed nav tieticapac ed slaneve

,nemeneot XBL ed nav FD ne TA
ej nelluz ,nethceveg nav nenniw

teh rood tmeeneot eganosrep
ej nav level teh reennaW
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tleepstiu laahrev teh ej reennaW



21 Voorbereiden op de strijd

Wanneer een gevecht begint tijdens
gesprekken of tijdens een
gebeurtenis, zullen de regels
worden weergegeven. Vervolgens
wordt het gevechtsmenu
weergegeven; kies een optie en
maak je klaar voor de strijd.

Zowel je eige
LBX als die van j
tegenstan
der worden op h
bovenste scher
getoond i
combinatie me
hun gegevens
Nadat je klaar ben
in het gevechtsmenu kun je START
BATTLE (gevecht beginnen)
aanraken op het touchscreen.

Party
Kies het personage dat je in de
strijd wilt gebruiken en pas de
tactieken van de personages aan.

Start Battle
Begint het gevecht.

Maintenance
Pleeg hier onderhoud aan de LBX
van je team met behulp van
smeerolie.
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Withdraw
Kies WITHDRAW (terugtrekken) om
terug te keren naar de verhaalstand.
Deze optie is voor bepaalde
gevechten niet beschikbaar.

♦ Als je je terugtrekt uit een
gevecht, zal je onderhoudsmeter
afnemen. De onderhoudsmeter
zal sterker afnemen, als je je
terugtrekt uit een gevecht met
onbeperkte gevechtsregels.

Battlescape
Kies hier de Battle Box die gebruikt
wordt als Battlescape (strijdtoneel)
voor het gevecht. Deze optie is voor
bepaalde gevechten niet
beschikbaar.

Customize
Pas hier de onderdelen en wapens
voor je LBX aan. Customize
verschijnt als optie in het
gevechtsmenu nadat de regels
getoond zijn.



22 Gevechtsscherm

Je bestuurt een LBX en vecht tegen
je tegenstanders. Gevechten
worden in verschillende vormen en
met verschillende teamgroottes
gespeeld, zoals 1 tegen 1,
1 tegen 3, 2 tegen 2 of 3 tegen 3.

Geeft aan op welke tegenstander je
Target Lock gericht is.

Neemt af wanneer je aanvalt of
sprint. Wanneer de meter leeg is, zal
de kracht van je LBX afnemen en
kun je niet sprinten. De meter zal na
een poosje vanzelf weer gevuld
worden.

：Jouw LBX
：De LBX van een teamgenoot
：De LBX van een tegenstander
：Voorwerp
：Mijnen

❺ ❾
❽

❼

❻

❹

❸
❷

❶

retemsgninnapS ❸

gnirekramleoD ❷

radaR ❶



Neemt toe wanneer je met een
aanval een tegenstander raakt en
neemt af wanneer je een speciale-
aanvalsroutine gebruikt.

Raak dit aan om tussen wapen A en
wapen B te wisselen.

Raak deze aan om de mogelijke
voorwerpen of speciale-
aanvalsroutines (zie pag. 26) weer
te geven.

aremac nav lessiW

naa nekeitcat saP

nepponkenituoR ❾

nepaW ❽

tlavnaa rednatsneget ed
tiuraaw naa gnithcir ed tfeeG ❼

maet teh nav XBL ed nav PL ❻

PB ne PL ❺

retemsnaK ❹



23 Gevechten

Er zijn verschillende soorten LBX-
gevechtsregels. De regels zullen
getoond worden voor het begin van
een gevecht, zodat je ze door kunt
lezen, voordat je ze bevestigt en
het gevecht begint.

Regels
De regels worden aan het begin van
ieder gevecht bepaald. Wapens of
voorwerpen die niet aan de regels
voldoen, kun je niet in een gevecht
gebruiken.

♦ Het statuseffect Stun (verlammen,
zie pag. 16) kan alleen gebruikt
worden wanneer de regels als
Unlimited (onbeperkt) zijn
ingesteld.

Wanneer je een gevecht wint, zul je
ervaringspunten ontvangen en zal
de onderhoudsmeter slechts een
klein beetje afnemen. Mogelijk

Uitgeschakeld
Wanneer je schade oploopt en je LP
nul bereikt, zal je LBX uitgeschakeld
worden. Afhankelijk van de regels,
zal je onderhoudsmeter leeglopen
en zul je geen ervaringspunten
opdoen aan het gevecht.

nekjikeb
netatlusersthceveG

slegersthceveG



In level stijgen
Ervaringspunten zijn afhankelijk van
het level van het personage, wapen
en AC. Als er voldoende
ervaringspunten verzameld zijn
zullen onderdelen in level stijgen en
zullen de vaardigheden van de LBX
verbeteren en zul je nieuwe
speciale-aanvalsroutines leren.

Wanneer je een gevecht
verliest

Als je een gevecht verliest, kun je
RETRY (opnieuw proberen) of GIVE
UP (opgeven) kiezen. In sommige
gevechten is het spel afgelopen
("game over") als je GIVE UP kiest,
dus wees voorzichtig!

ontvang je ook voorwerpen,
afhankelijk van het gevecht.



nemeneot
néé tem laz retemsnak eD
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24 Soorten bewegingen

Druk op  om t
sprinten. De richtin
waarin je sprint kun j
met  bepalen. Je kun
ook sprinten als je in d
lucht bent.

Druk op  om t
springen. Afhankelijk va
de LBX of de uitgerust
wapens kun je mogelij
een dubbele spron
uitvoeren door op  te drukken
terwijl je springt.

Beweeg  en dru
tegelijkertijd op  om t
ontwijken. Afhankelij
van het wapen dat j
hebt uitgerust kan he
zijn dat je niet kunt ontwijken. Je
kunt een achterwaartse rol uitvoeren
door  omlaag te bewegen en
tegelijkertijd op  te drukken.

Gebruik  om je t
verplaatsen.
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25 Aanvallen/Verdedigen

Val aan met je wape
door op  te drukken

Voer een luchtaanval u
door op  te drukke
terwij l je springt. Hou
er rekening mee dat j
kwetsbaar zult zij
wanneer je landt.

Het soort aanval dat je uitvoert als
je op de aanvalsknop drukt is
afhankelijk van het wapen. Kijk voor
meer informatie op pagina's 28-36.

Voer een Combo-aanval uit door
meerdere keren achter elkaar op 
te drukken. Het aantal Combo-
aanvallen dat je uit kunt voeren is
afhankelijk van het wapen dat je
hebt uitgerust.
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Afhankelijk van he
wapen dat je heb
uitgerust, kan j
mogelijk een Charge
aanval uitvoeren door 
ingedrukt te houden, of door  te
bewegen en op  te drukken.

Verdedig jezelf tegen d
aanval van een vijan
door op  te drukken
Wanneer je jezel
verdedigt is d
hoeveelheid ontvangen schade
minder, maar kun je niet sprinten of
springen.

Druk, tijdens he
verdedigen, op  om t
tackelen. Als je tackl
slaagt, kun je j
tegenstander uit balan
brengen.

s
e

e
e

t

elkcat ednegidedreV

e
f

.
d

e

negidedreV


-

e
t
t

lavnaa-egrahC



26 Routines

Als je een speciale-aanvalsroutine
hebt ingesteld, kun je deze
activeren door onderstaande
instructies te volgen.

1. Druk op 
Druk op  nadat d
kansmeter ver genoe
is opgeladen, of raa
SPECIAL ATTAC
ROUTINES aan in h
touchscreen.

2. Begeef je binnen bereik
Wanneer je je richtin
een tegenstande
begeeft en deze i
binnen bereik voor j
speciale
aanvalsroutine, zal de optie
beschikbaar worden in het
touchscreen.

Wanneer je een speciale-
aanvalsroutine of een voorwerp-
routine instelt voordat een gevecht
begint, zul je deze in bepaalde
omstandigheden kunnen gebruiken.
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3. Druk op de knop die op
het scherm getoond wordt

Je speciale
aanvalsroutin
wordt geactiveer
wanneer je d
juiste knop indru
of het touchscreen gebruikt.

♦ Nadat je een speciale-
aanvalsroutine gebruikt hebt, kun
je deze niet opnieuw gebruiken
totd  in het
touchscreen helemaal vol is.

Als je voorwerpen voor in het
gevecht hebt ingesteld, kun je ze
gebruiken door de onderstaande
instructies te volgen.

1. Druk op 
Druk op , of raa
ITEM ROUTINE
(voorwerp-routines
aan

2. Druk op de knop die op
het scherm wordt
weergegeven

Je kunt het gewenst
voorwerp gebruike
door op d
aangegeven knop t
drukken, of door he
touchscreen te gebruiken.

♦ Je kunt voor sommige voorwerpen

t
e

e
n

e

.
)

S
k

senituor-prewrooV

 ta

tk
e

d
e

-



instellen dat andere personages
ze gebruiken.



27 Overige besturing

Je kunt de tegenstander waarop je
Target Lock is ingesteld veranderen
door op  te drukken. Je kunt de
Target Lock uitschakelen door op 
te drukken, en je kunt het op een
andere tegenstander richten door
weer op  te drukken.

Verander welke LBX je
bestuurt

Kies de LBX van ee
teamgenoot en dru
op , of raa
SWITCH CHARACTE
(van personag
wisselen) aan in het touchscreen om
de gekozen LBX te besturen.

Wanneer je o  
drukt, of TACTICS in het
touchscreen aanraakt, wordt de
strijd gepauzeerd en kun je het
volgende doen.

Je kunt tussen wapen 
en wapen B wissele
door op  te drukken 
door de naam van het wapen aan te
raken op het touchscreen.
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Verander van tactiek
Kies de LBX van ee
teamgenoot en dru
op , of raa
aan in he
touchscreen om va
tactiek te veranderen.
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28 Zwaarden

Het zwaard heeft een goede balans
tussen kracht, snelheid en bereik.
Wanneer je een zwaard in je ene
hand uitrust en een schild in je
andere hand, zullen de aanval en
verdediging van je LBX in balans
zijn.

Houd  ingedrukt
en laat los zodra
opgeladen

Charge-aanval

 Omhoog + Sprintaanval
 naar links/rechts
+ 

Glijdende
aanval

Druk op  terwij l
je in de lucht bentLuchtaanval

Druk op  terwij l
je verdedigt

Verdedi-
gende tackle

 Omlaag + Achter-
waartse rol

nekjiwtnO  +
sthcer/sknil raaN 

lavnaa
draadnatS

)lavnaa-obmoC nee
roov raaklerethca

reek reiV( 



29 Lansen

Deze wapens hebben na geweren
het langste bereik, en zijn perfect
voor directe aanvallen. Ze zijn niet
erg snel wanneer je korte
bewegingen maakt, maar je kunt ze
in combinatie met een schild
uitrusten.

Houd  ingedrukt
en laat los zodra
opgeladen

Charge-aanval

 Omhoog + Sprintaanval

 naar links/rechts
+ 

Glijdende
aanval

Druk op  terwij l
je in de lucht bentLuchtaanval

Druk op  terwij l
je verdedigt

Verdedi-
gende tackle

 Omlaag + Achter-
waartse rol

nekjiwtnO  +
sthcer/sknil raaN 

lavnaa
draadnatS

)lavnaa-obmoC nee
roov raaklerethca

reek eirD( 



30 Steekwapens

Steekwapens hebben een
uitzonderlijke aanvalssnelheid en
kunnen gebruikt worden om
vijanden met hoge snelheid aan te
vallen. Steekwapens hebben een
kort bereik en je kunt ze niet in
combinatie met een schild
gebruiken, maar je kunt de
aanvallen van vijanden tegenwerken
met snelle bewegingen.

Houd  ingedrukt
en laat los zodra
opgeladen

Charge-aanval

 Omhoog + Opwaartse slag
 naar links/rechts
+ 

Glijdende
aanval

 Omlaag + Salto

Druk op  terwij l
je in de lucht bentLuchtaanval

Druk op  terwij l
je verdedigt

Verdedi-
gende tackle

nekjiwtnO  +
sthcer/sknil raaN 

lavnaa
draadnatS

)lavnaa-obmoC nee
roov raaklerethca

reek fjiV( 



31 Knuppels

Knuppels hebben een kort bereik en
een lage aanvalssnelheid, maar ze
zijn de meest krachtige van alle
wapens. Knuppels worden met twee
handen tegelijkertijd gebruikt,
waardoor je geen schild kunt
gebruiken.

Een dubbele sprong is niet mogelijk.

Houd  ingedrukt
en laat los zodra
opgeladen

Charge-aanval

 Omhoog + Sprintaanval

 naar links/rechts
+ 

Glijdende
aanval

Druk op  terwij l
je in de lucht bentLuchtaanval

Druk op  terwij l
je verdedigt

Verdedi-
gende tackle

 Omlaag + Achter-
waartse rol

nekjiwtnO  +
sthcer/sknil raaN 

lavnaa
draadnatS

)lavnaa-obmoC nee
roov raaklerethca

reek eewT( 



32 Lichte geweren

Houd  ingedrukt
en laat los zodra
opgeladen

Charge-aanval

 naar boven/
beneden/links/
rechts + 

Bewegend
schieten

Druk op  terwij l
je in de lucht bentLuchtaanval

Druk op  terwij l
je beweegt

Bewegende
aanval

Druk op  terwij l
je verdedigt

Verdedi-
gende tackle

reeweg hcsitamotuA

nekjiwtnO  +
sthcer/sknil raaN 

neteihcS 

reeweglegaH
/reewegdnaH



Druk op  terwij l
je verdedigt

Verdedi-
gend schieten

Houd  ingedrukt
en laat los zodra
opgeladen

Charge-aanval

 naar boven/
beneden/links/
rechts + 

Bewegend
schieten

Druk op  terwij l
je in de lucht bentLuchtaanval

Druk op  terwij l
je beweegt

Bewegende
aanval

Druk op  terwij l
je verdedigt

Verdedi-
gende tackle

nekjiwtnO  +
sthcer/sknil raaN 

neteihcS 



33 Wapenarmen

Wissel tijdens het vechten tussen
korte-afstandsaanvallen en
schietaanvallen door op  te
drukken. De besturing voor korte-
afstandsaanvallen is hetzelfde voor
wapenarmen als voor steekwapens.

Houd  ingedrukt
en laat los zodra
opgeladen

Charge-aanval

 naar boven/
beneden/links/
rechts + 

Bewegend
schieten

Druk op  terwij l
je in de lucht bentLuchtaanval

Druk op  terwij l
je beweegt

Bewegende
aanval

Druk op  terwij l
je verdedigt

Verdedi-
gende tackle

nekjiwtnO  +
sthcer/sknil raaN 

nellavnaA
/neteihcS 



34 Zware geweren

Houd  ingedrukt
en laat los zodra
opgeladen

Charge-aanval

Druk op  terwij l
je in de lucht bentLuchtaanval

Druk op  terwij l
je beweegt

Bewegende
aanval

♦ Ontwijken is niet mogelijk
♦ Dubbele sprong is niet mogelijk

reeweglegaH

elkcat edneg
-idedreV

tgidedrev ej
ljiwret  po kurD

neteihcS 

akoozaB
/redreecnaL/reeweg-MA



Houd  ingedrukt
en laat los zodra
opgeladen

Charge-aanval

 naar boven/
beneden/links/
rechts + 

Bewegend
schieten

Druk op  terwij l
je in de lucht bentLuchtaanval

Druk op  terwij l
je beweegt

Bewegende
aanval

Druk op  terwij l
je verdedigt

Verdedi-
gende tackle

Druk op  terwij l
je verdedigt

Verdedi-
gend schieten

Houd  ingedrukt
en laat los zodra
opgeladen

Charge-aanval

 naar boven/
beneden/links/
rechts + 

Bewegend
schieten

Druk op  terwij l
je in de lucht bentLuchtaanval

Druk op  terwij l
je naar voren gaat

Bewegende
aanval

reeweg hcsitamotuA

elkcat edneg
-idedreV

tgidedrev ej
ljiwret  po kurD

neteihcS 

nekjiwtnO  +
sthcer/sknil raaN 

neteihcS 



Druk op  in de
doelmarkerings-
stand

Schieten

Druk op  in de
doelmarkerings-
stand

Annuleren

Druk op  in de
doelmarkerings-
stand

Richten

♦ Ontwijken is niet mogelijk

elkcat edneg
-idedreV

tgidedrev ej
ljiwret  po kurD

dnatssgnir
-ekramleod

ed raan
nelekahcsrevO



)dnats
-sgnirekramleoD( reeweg

-srettuhcsprehcS



35 Een zwaard in iedere hand

Wanneer je in beide handen
dezelfde zwaarden uitgerust hebt
zullen ze gezamenlijk gebruikt
worden. Wanneer je twee zwaarden
gezamenlijk gebruikt is je
aanvalskracht laag, maar heb je
snelle bewegingen en aanvallen tot
je beschikking!

♦ Je kunt je zwaarden alleen
gezamenlijk gebruiken als je twee
dezelfde zwaarden uitrust.

♦ Je kunt een doorgaande slag

Houd  ingedrukt
en laat los zodra
opgeladen

Charge-aanval

 Omhoog + Sprintaanval

 naar links/rechts
+ 

Glijdende
aanval

 Naar beneden +


Naar boven
draaiende
aanval

Druk op  terwij l
je in de lucht bentLuchtaanval

Druk op  terwij l
je verdedigt

Verdedi-
gende tackle

nekjiwtnO  +
sthcer/sknil raaN 

lavnaa
draadnatS

)lavnaa-obmoC nee
roov raaklerethca

reek reiV( 



uitvoeren door op  te drukken
na een Charge-aanval.



36 Een geweer in iedere hand

Wanneer je in beide handen
detzelfde lichte geweren uitgerust
hebt zullen ze gezamenlijk gebruikt
worden. Wanneer je twee geweren
gezamenlijk gebruikt zal je
aanvalskracht toenemen, maar is je
verdediging makkelijk te breken,
dus wees voorzichtig!

♦ Je kunt je lichte geweren alleen
gezamenlijk gebruiken als je twee
dezelfde geweren (handgeweren
of hagelgeweren) uitrust.

Houd  ingedrukt
en laat los zodra
opgeladen

Charge-aanval

 Omhoog + Neerslaan-
de aanval

 naar links/rechts
+ 

Bewegend
schieten

 Naar beneden +
Salto

Druk op  terwij l
je in de lucht bentLuchtaanval

Druk op  terwij l
je beweegt

Bewegende
aanval

Druk op  terwij l
je verdedigt

Verdedi-
gende tackle

nekjiwtnO  +
sthcer/sknil raaN 

neteihcS 





37 Communicatiestand inschakelen

In deze software kun je het
volgende doen via Local Play;
multiplayer-gevechten van maximaal
zes spelers, co-op draadloos spel
met drie spelers, en LBX-kaarten
uitwisselen.

Om te beginnen
Kies WIRELESS in h
MeTaMo-menu
waarna de volgend
opties worde
weergegeven

Benodigdheden:
● Eén Nintendo 3DS-systeem per

speler (niet meer dan zes)
● Minimaal één exemplaar van de

software
Little Battlers eXperience™ per
speler (niet meer dan zes)

● Wireless Battle (draadloos
gevecht, zie pag. 38)
Vecht tegen andere spelers.

● Ranking Battle
(klassementsgevecht,
zie pag. 39)
Speel in samenwerking met
andere spelers en probeer de

♦ De optie Wireless Battle wordt
beschikbaar in het menu nadat je
ver genoeg in het spel gevorderd
bent.

:
n

e
,

te

 )yalP lacoL( sseleriW



eerste plaats in het klassement te
bereiken.

● Card Gifts (kaartgeschenken,
zie pag. 40)
Doe LBX-kaarten aan andere
spelers cadeau.

● Point Shop (puntenwinkel,
zie pag. 41)
Ruil je gevechtspunten in om
LBX-onderdelen en wapens te
kopen.



38 Draadloze gevechten

Kies MAKE A NEW ROOM (een
nieuwe kamer aanmaken) of JOIN A
ROOM (een bestaande kamer kiezen)

♦ Je kunt je LBX niet meer
aanpassen nadat je een kamer
binnengaat, dus zorg ervoor dat
je je voorbereidt op het gevecht.

Kies WIRELESS BATTLE in het
Wireless-menu en volg
onderstaande instructies om aan
draadloze gevechten deel te nemen.

Make a New Room
De speler die MAKE A NEW ROOM
kiest is de gastheer. Kies een lege
kamer uit de lijst om een kamer aan
te maken. De gastheer stelt de
regels en de Battle Box in.

Join a Room
Spelers die JOIN A ROOM kiezen
zijn de gasten. Kies als gast een
kamer met een gastheer.

seitpo remaK



Wanneer je ee
kamer binnengaa
wordt he
Multiplayer
gevechtsmen
weergegeven.

Ready
Nadat je READY (klaar) kiest, zal OK
over je LBX weergegeven worden in
het bovenste scherm. Zodra
iedereen READY gekozen heeft, zal
het gevecht beginnen, zodra de
gastheer op  drukt.

Team
Kies in welk team (A-F) je wilt
spelen.

Battlescape
De gastheer kiest welke Battle Box
als Battlescape gebruikt wordt.

Exit
Als je EXIT (afsluiten) kiest, keer je
terug naar het kamer-selectiemenu.

Ally
In Ally (bondgenoot) kun je kiezen
of je personages uit je team mee
wilt laten vechten of niet.

♦ Alleen het tweede of derde
personage in je team kan
meevechten.
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Rules
De gastheer bepaalt de regels en
beperkingen op het gebruik van
voorwerpen.



39 Klassementsgevechten

♦ Je kunt je LBX niet meer
aanpassen nadat je een kamer
binnengaat, dus zorg ervoor dat
je je voorbereidt op het gevecht.

Je kunt klassementsgevechten in je
eentje of met maximaal twee spelers
uitvechten.

● Invite Nearby Players
Wanneer je INVITE NEARBY
PLAYERS (nabije spelers
uitnodigen) kiest word je de
gastheer en kun je uitnodigingen
naar andere spelers versturen.
Stel verscheidene instell ingen in
en wacht tot andere spelers zich
aansluiten.

Kies RANKING BATTLE in het
Wireless-menu en kies een van de
opties.

♦ Voorwerpen die je tijdens
klassementsgevechten gebruikt
zullen weer terugkeren in hun
oude staat nadat een gevecht is
afgelopen.

● Join Nearby Player
Kies JOIN NEARBY PLAYER (bij
nabije speler aansluiten) en sluit
je aan bij  de kamer die de
gastheer gemaakt heeft.

● Take the Challenge Alone
In TAKE CHALLENGE ALONE

nennigeb et mO



Je voorbereiden als gastheer
De speler die als gastheer optreedt
moet het volgende voorbereiden
voordat hij /zij  op de gasten wacht.

(uitdaging alleen aangaan) speel
je een klassementsgevecht in je
eentje zonder de draadloze
functies te gebruiken.

♦ Alleen het tweede personage
in je team kan opgeroepen
worden als je Ally
(bondgenoot) kiest in het
klassementsgevechts-

1. Kies een kamer
Je kunt kiezen uit kamers 1 tot en
met 10.

2. Kies het soort gevecht
Je kunt kiezen welk soort
klassementsgevecht je wilt doen.
Er zullen meer soorten gevechten
beschikbaar worden naarmate je
meer klassementsgevechten
uitspeelt.

3. Kies een klasse en tegenstander
In het begin kun je alleen in de
G-klasse spelen. Hoe meer
klassementsgevechten je wint,
hoe meer klassen je kunt kiezen
om tegen te spelen.

4. Wacht op gasten
Wacht tot gasten zich bij  je
voegen in het
klassementsgevechts-
scherm. Zodra iedereen zich
heeft toegevoegd kun je het
gevecht beginnen.



scherm.



40 Card Gifts

Doe de LBX-kaarten die je in het
spel gekregen hebt cadeau aan
andere spelers.

Ga naar CARD GIFTS in het
Wireless-menu, kies vervolgens
MAKE A NEW ROOM of JOIN A
ROOM en kies ten slotte een kamer.
Nadat j ij  en de andere spelers
dezelfde kamer gekozen hebben kun
je de LBX-kaarten kiezen die je
cadeau wilt doen.

♦ Zorg ervoor dat wanneer je een
LBX-kaart ontvangt, je het spel
opslaat in het MeTaMo-menu.

traak-"esU detimiL"

.negnavtno kaav leeh
ez tnuk ej raam ,thcevegtraak

-XBL nee ni tkiurbeg
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erabkiurb tkrepeb( traak-"esU
detimiL" nee releps eredna

ed tgnavtno ,teod uaedac
traak-XBL nee ej reennaW
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41 Puntenwinkel

Je kunt LBX-onderdelen en wapens
kopen met gebruik van de
gevechtspunten die je in draadloze
gevechten verdient.

Ga naar POINT SHOP in het
Wireless-menu, kies vervolgens
WEAPON (wapen) of LBX PARTS
afhankelijk van wat je wilt kopen.
Winkelen in de Point Shop werkt net
zoals winkelen in het hoofdspel, met
de uitzondering dat je niets kunt
verkopen.

♦ Het aanbod zal toenemen
naarmate je aan bepaalde
voorwaarden in het spel voldaan
hebt.

nennigeb et mO
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42 StreetPass inschakelen

♦ De andere speler moet ook
StreetPass hebben ingeschakeld
voor deze software op hun
Nintendo 3DS-systeem.

Wanneer je andere Nintendo 3DS-
systemen tegenkomt waarop
StreetPass is ingeschakeld voor
deze software, zul je automatisch
LBX-onderdelen versturen en
ontvangen.

StreetPass inschakelen
Ga naar STREETPASS in het
MeTaMo-menu en kies de
onderdelen die je met andere
spelers wilt delen onder SHARE
PARTS (onderdelen delen,
zie pag. 43), kies vervolgens YES
(ja) in de opties, waarna je
teruggebracht wordt naar het vorige
scherm. Je zult dan StreetPass
kunnen inschakelen.

StreetPass uitschakelen
Ga naar GEHEUGENBEHEER in de
systeeminstellingen en kies
vervolgens STREETPASS-BEHEER.
Raak het pictogram voor Little
Battlers eXperience aan en kies
STREETPASS UITSCHAKELEN om
StreetPass voor deze software uit te
schakelen.

 ssaPteertS





43 Navarro's StreetPass-winkel

♦ Hoe meer je StreetPass gebruikt,
hoe meer bonussen je bij  je
Navarro-punten krijgt.

Onderdelen kopen

Kies STREETPASS in het MeTaMo-
menu om het Navarro's StreetPass-
winkelmenu weer te geven.

Wanneer je j
LBX-onderdele
via StreetPas
verstuurt zullen z
voor ander
spelers in Navarro's StreetPass-
winkel verschijnen. Als beloning zul
je Navarro-punten krijgen waarmee
je de LBX-onderdelen van andere
spelers die je via StreetPass hebt
ontvangen in Navarro's StreetPass-
winkel kunt kopen.
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Onderdelen delen

♦ Sommige LBX-onderdelen kunnen
niet gedeeld worden via
StreetPass.

♦ Je kunt de lijst van LBX-
onderdelen die je wilt delen

Je kunt LBX
onderdelen kope
met je Navarro
punten
De voorwerpen in j
Navarro's StreetPass-winkel
veranderen iedere keer dat je
StreetPass gebruikt met een andere
speler, dus als er een speler is die
een LBX-onderdeel heeft dat je
graag in je winkel wilt houden, kun
je deze vastzetten door op  te
drukken (Je kunt maximaal tien LBX-
onderdelen vastzetten).

Je kunt maximaa
vij f onderdele
instellen om t
delen. Gedeeld
LBX-onderdele
verdwijnen zodra je ze deelt via
StreetPass, waarbij  je Navarro-
punten ontvangt op basis van de
waarde van het gedeelde LBX-
onderdeel.
Nadat je het LBX-onderdeel dat je
wilt delen hebt ingesteld kun je op
 drukken om terug te gaan. Je zult
gevraagd worden om te bevestigen
dat je het gekozen LBX-onderdeel
wilt delen. Wanneer je YES kiest
wordt StreetPass geactiveerd.
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aanpassen, zolang de
aanpassingen gemaakt zijn
voordat je verbinding maakt met
andere spelers met StreetPass.

♦ Je kunt StreetPass voor elk van
de drie opgeslagen bestanden
apart instellen.

♦ Nadat je StreetPass hebt
ingeschakeld moet je je spel
opslaan via het MeTaMo-menu.



44 Downloads

♦ Lees de Nintendo 3DS-
handleiding voor informatie over
het verbinding maken met het
internet op je Nintendo 3DS-
systeem.

Downloads
Kies DOWNLOADS in het hoofdmenu
om verbinding te maken met het
internet. Volg de instructies op het
scherm om Capsule Toys, LBX-
kaarten en opdrachten te
downloaden.
Gedownloade producten zullen in
het spel beschikbaar zijn.

Maak verbinding met het internet om
Capsule Toys, LBX-kaarten en
opdrachten te downloaden.
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45 Contactgegevens

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

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


