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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
zes verschillende talen: Engels,
Duits, Frans, Spaans, Italiaans en
Nederlands. 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.

Taalkeuze



♦ Schermafbeeldingen van de
software in deze handleiding zijn
afkomstig uit de Engelse versie
van de software.

♦ Waar het ter verduidelijking nodig
is, bevatten verwijzingen naar
schermtekst in deze afbeeldingen
zowel de Engelse tekst uit de
afbeelding als de vertaalde tekst
uit de software.

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/documents/

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.
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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

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

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



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
telefoonnummer, aangezien deze
informatie en content mogelijk
door anderen kunnen worden
gezien. Gebruik in het bijzonder
bij  het kiezen van een
gebruikersnaam of namen 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

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
met het internet maken om Mii-
personages te ontvangen waar je
tegen kunt spelen (zie pag. 11),
klassementsgegevens te ontvangen
en je eigen records te delen (zie
pag. 12).
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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 bepaalde functies van deze
software beperken via de
onderstaande instell ingen in het
ouderlijk toezicht.
♦ Lees de Nintendo 3DS-

handleiding voor meer informatie
over het ouderlijk toezicht.

● Online interactie
Beperkt het uitwisselen van
gegevens via het internet.

● StreetPass™
Beperkt het versturen/ontvangen
van gegevens via StreetPass.



5 Over amiibo

Deze software ondersteunt
. Je kunt compatibele

amiibo™-accessoires gebruiken door
ze tegen het touchscreen van een
New Nintendo 3DS-/New
Nintendo 3DS XL-systeem aan te
houden.

♦ Een amiibo kan door meerdere
ondersteunde softwaretitels
worden gelezen.

♦ Als de gegevens op je amiibo zijn
beschadigd en niet kunnen
worden hersteld, kun je je amiibo
formatteren via amiibo
INSTELLINGEN ond  in het
HOME-menu.

Je amiibo zijn er niet alleen voor de
sier. Je kunt NFC ('near field
communication', communicatie met
de directe omgeving) gebruiken om
je amiibo te verbinden met
compatibele software, zodat je met
ze kunt spelen in de game. Ga voor
meer informatie naar:
http://amiibo.nintendo.eu/

BELANGRIJK
Het systeem herkent je amiibo al
wanneer je het touchscreen er
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zachtjes mee aanraakt. Druk de
amiibo niet hard tegen het scherm en
sleep hem er ook niet met veel
kracht overheen.



6 Inleiding

Mario & Sonic op de Olympische
Spelen: Rio 2016™ is een
sportgame waarin personages uit de
Mario- en Sonic-reeksen het in
verschillende disciplines tegen
elkaar opnemen tijdens de
Olympische Spelen van 2016 in Rio
de Janeiro.
♦ Sommige disciplines in deze

game hebben andere regels dan
de echte disciplines.

♦ Alle olympische records en
wereldrecords in deze game zijn
gebaseerd op de officiële records
zoals ze op 8 september 2015
waren.

♦ De namen en vlaggen van landen
zijn gebaseerd op de namen en
vlaggen die op 25 augustus
2015 in gebruik waren.



7 De game beginnen

Wanneer je de game voor het eerst
speelt, moet je je
gebruikersgegevens aanmaken.
Zodra je je Mii-personage, de vlag
van je land en de
moeilijkheidsgraad van je
computergestuurde tegenstanders
hebt gekozen, ga je verder naar het
hoofdmenu.

Hier heb je de keuz
uit de volgend
mogelijkheden

Neem deel aan wedstrijden in
verschillende olympische disciplines
of Plus-disciplines in deze stand
voor één speler.

Beleef een origineel verhaal, waarin
je lid wordt van een
gerenommeerde sportschool. De
kleding en accessoires die je in
deze stand weet te verzamelen, kun
je ook elders in de game gebruiken.

Speel tegen maximaal drie spelers in
olympische disciplines of Plus-
disciplines via draadloze
communicatie.

Neem je Nintendo 3DS-systeem met
je mee en loop 42,195 km (hierbij
wordt elke stap als één meter
geteld). Door met andere spelers
verbinding te maken via StreetPass
en onlineklassementen kun je Mii-
personages ontmoeten die je komen
aanmoedigen of het tegen je
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opnemen.

Bekijk je prestaties en de
onlineklassementen.

Hier kun je allerlei instellingen
aanpassen, zoals de
moeilijkheidsgraad van je
computergestuurde tegenstanders,
je gebruikersgegevens en de
instellingen voor draadloze
communicatie en geluid.

Kies hier de outfit, de accessoires
en de speciale vaardigheid van je
Mii-personage. Door een amiibo te
scannen kun je ook tijdelijk het
Mario- of Sonic-kostuum sterker
maken!
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8 De besturing

Druk voor of tijden
een discipline o

 om he
pauzemenu te opene
Hier kun je een and
personage of andere discipline
kiezen, of teruggaan naar het
hoofdmenu.

De besturing is voor elke discipline
anders. Voor en tijdens het spelen
van de discipline wordt de besturing
weergegeven op het touchscreen.
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9 Gegevens opslaan en wissen

Je voortgang wordt automatisch
opgeslagen na afloop van een
discipline en nadat je aanpassingen
hebt gemaakt in de opties. In 'De
weg naar Rio' kun je je voortgang
opslaan door op het touchscreen
OPSLAAN te kiezen of op  te
drukken wanneer je je op het
kaartscherm bevindt.

Kies GEBRUIKER in de opties en
druk vervolgens o  om je
opgeslagen gegevens te wissen.
♦ Eenmaal gewiste gegevens

kunnen niet worden
teruggehaald, dus wees hier
voorzichtig mee.
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10 Versusmodus

In de versusmodus kun je op twee
manieren verbinding maken met
andere spelers.

Kies NINTENDO 3DS LOCAL PLAY
om samen met maximaal drie andere
spelers te spelen.

- Eén Nintendo 3DS-systeem per
speler

Eén speler (de 'host') maakt een
groep door o  te drukken.
Zodra alle spelers zich bij  deze
groep hebben aangesloten, moet de
host opnieuw o  drukken
om te beginnen.
Spelers die niet zelf de host zijn,
moeten de groep kiezen waar ze
zich bij aan willen sluiten.

Met één exemplaar van deze
software kun je samen met maximaal
drie spelers met ieder hun eigen
Nintendo 3DS-systeem spelen.

- Eén Nintendo 3DS-systeem per
speler

Een groep maken
1. Kies NINTENDO 3DS DOWNLOAD

PLAY en druk vervolgens op
 om een groep te maken.

2. Druk opnieuw o  zodra
alle spelers in de groep zitten,
om te beginnen.

- Eén exemplaar van de software per
speler

- Minimaal één exemplaar van de
software
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♦ Mogelijk moet je een
systeemupdate uitvoeren. Volg
daarvoor de instructies op het
scherm.
Als je tijdens de systeemupdate
een bericht krijgt dat er geen
verbinding kon worden gemaakt,
voer dan de update uit via de
systeeminstellingen.

Deelnemen aan een groep
1. Raak het Download Play-

pictogram in het HOME-menu aan
en kies vervolgens OPENEN.

2. Raak het Nintendo 3DS-logo aan.
3. Kies deze softwaretitel in de lijst.



11 Pocketmarathon

In de pocketmarathon kun je via
twee soorten draadloze
communicatie rivalen en Mii-
supporters ontmoeten.

Als je verbinding maakt met de
onlineklassementen in 'Records',
verschijnen de Mii-personages van
spelers in de klassementen als
tegenstanders in de
pocketmarathon.

Als je een speler tegenkomt die
StreetPass heeft ingeschakeld voor
deze software, wisselen jull ie
automatisch gebruikersgegevens uit.
Het Mii-personage van deze speler
komt je vervolgens aanmoedigen in
de pocketmarathon.

Kies GAME in de opties en zet de
StreetPass-optie op AAN.
♦ Je kunt StreetPass op elk

moment uitschakelen door UIT te
kiezen.
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12 Records

Via RECORDS kun je je prestaties
zien en naar de onlineklassementen
gaan, waar je de gegevens van
andere spelers kunt downloaden en
die van jezelf kunt uploaden.

Maak verbinding met de
onlineklassementen om de records
van andere spelers te ontvangen en
je eigen records te uploaden.

Bekijk hier welke prestaties je in de
game hebt behaald.
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13 Muziek en componisten

Muziek: L'Arlésienne, suite nr. 2,
vierde deel: Farandole

Componist: Georges Bizet

Muziek: Main Theme uit Super Mario
Bros. (Remix)

Muziek: Wonder World uit Sonic
Lost World (bewerking)

Muziek: Pomp and Circumstance,
mars nr. 1

Componist: Edward Elgar

Muziek: Requiem: Dies irae
Componist: Giuseppe Verdi
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14 Speelinformatie delen

Als het systeem zich in de
slaapstand bevindt, maakt de
SpotPass-functie (indien deze is
ingeschakeld) van tijd tot tijd
verbinding met het internet en wordt
er speelinformatie naar Nintendo
verstuurd, zelfs als de software niet
actief is, om ons te helpen bij  de
ontwikkeling van toekomstige
producten en diensten.

Wanneer je de game voor het eerst
opstart, wordt je gevraagd of je
SpotPass wilt inschakelen om
speelinformatie te delen. Kies JA om
deze functie in te schakelen.

Je kunt op elk moment GAME kiezen
in de opties om SpotPass in of uit te
schakelen.
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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


