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1 Informações Importantes

Obrigado por ter escolhido
nintendogs™ + cats para a
Nintendo 3DS™.

Leia este manual com atenção antes
de utilizar a aplicação. Se a
aplicação se destinar a ser utilizada
por crianças pequenas, o manual
deverá ser-lhes lido e explicado por
um adulto.

Leia também o manual de instruções
da sua Consola Nintendo 3DS, pois
este contém informações
importantes que o ajudarão a
usufruir desta aplicação.

Esta aplicação funciona apenas com
as versões europeia e australiana da
Consola Nintendo 3DS.

♦ Todas as referências a
"Nintendo 3DS" neste manual
referem-se às Consolas
Nintendo 3DS e
Nintendo 3DS™ XL.

IMPORTANTE

Pode consultar informações
importantes sobre a sua saúde e
segurança, acedendo à aplicação
Informações sobre Saúde e
Segurança a partir do Menu HOME.

Para aceder a esta aplicação, toque

no símbolo no Menu HOME. Em

Informações sobre Saúde e
Segurança



no símbolo no Menu HOME. Em
seguida, toque em ABRIR e leia
atentamente o conteúdo de todas as
secções. Quando terminar, prima

para regressar ao
Menu HOME.

Antes de utilizar aplicações da
Nintendo 3DS, deverá ler na íntegra
o manual de instruções da consola,
prestando especial atenção às
Informações sobre Saúde e
Segurança.

Para obter informações sobre as
precauções a ter relativamente à
comunicação sem fios ou à
jogabilidade online, consulte a
secção "Informações sobre Saúde e
Segurança" no manual de instruções
da consola.

Ao partilhar conteúdos com outros
utilizadores, não carregue, troque
nem envie conteúdos ilegais,
ofensivos ou que possam infringir os
direitos de terceiros. Evite a
utilização de informações pessoais e 
certifique-se de que obtém todos os
direitos e autorizações necessários
da parte de terceiros.

Precauções Relativas à
Partilha de Informações

O idioma da aplicação dependerá
daquele que estiver definido na
consola. Este título suporta oito
idiomas diferentes: inglês, alemão,

francês, espanhol, italiano,

Seleção de Idioma



francês, espanhol, italiano,
neerlandês, português e russo. Pode
alterar o idioma da aplicação
modificando as definições de idioma
da consola. Para obter instruções
sobre como alterar o idioma da
consola, consulte o manual
eletrónico das Definições da
Consola.

Para obter informações sobre a
classificação etária desta e de outras
aplicações, consulte a página web
de referência sobre o sistema de
classificação etária da sua região: 

www.pegi.info
PEGI (Europa):

USK (Alemanha):
www.usk.de

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

OFLC (Nova Zelândia):
www.censorship.govt.nz

Classificação Etária

Advertências

Esta aplicação (incluindo todo e
qualquer conteúdo digital ou
documentação que descarregue
para utilizar com a aplicação em
causa) é licenciada pela Nintendo
apenas para utilização pessoal e
não comercial com a sua Consola
Nintendo 3DS. A utilização de
quaisquer serviços online desta

aplicação está sujeita ao Contrato



aplicação está sujeita ao Contrato
de Utilização dos Serviços e
Política de Privacidade da
Nintendo 3DS, que inclui o Código
de Conduta da Nintendo 3DS.

A reprodução ou utilização não
autorizada é proibida.
Esta aplicação dispõe de medidas
de proteção técnica para impedir a
cópia ou a reprodução de
conteúdos.
Nem a sua Consola Nintendo 3DS
nem esta aplicação foram
concebidas para utilização com
dispositivos ou aplicações não
autorizados, existentes ou futuros,
que permitam efetuar modificações
técnicas da Consola Nintendo 3DS
ou das suas aplicações, nem para
utilização com qualquer dispositivo
não autorizado que possa ser
utilizado em conjunção com a sua
Consola Nintendo 3DS. 
Após a atualização da
Nintendo 3DS ou das suas
aplicações, quaisquer dispositivos
ou aplicações não autorizados,
existentes ou futuros, que permitam
efetuar modificações técnicas da
Consola Nintendo 3DS ou das suas
aplicações, ou qualquer dispositivo
não autorizado que possa ser
utilizado em conjunção com a sua
Consola Nintendo 3DS podem fazer
com que a sua Consola
Nintendo 3DS deixe de funcionar
permanentemente e causar a
eliminação de conteúdos.

Esta aplicação, o respetivo manual



Esta aplicação, o respetivo manual
de instruções e quaisquer outros
textos que a acompanhem estão
protegidos por leis de propriedade
intelectual nacionais e
internacionais. 

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

© 2011 Nintendo Co., Ltd.

This product uses the LC Font
by Sharp Corporation, except

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

CTR-P-ADBP-EUR



2 Introdução

Existem três versões diferentes do
nintendogs + cats.
Independentemente da versão que
possuir, poderá desbloquear todas
as raças de cães e gatos se brincar
frequentemente com os seus
amiguinhos e se utilizar o
StreetPass™.

O nintendogs + cats utiliza o
relógio interno da Consola
Nintendo 3DS. A alteração das
definições de data e hora da
consola poderão significar uma
impossibilidade temporária de
progredir no jogo normalmente.



Os cachorros e os gatinhos no
nintendogs + cats nunca
envelhecem nem chegam ao fim
da vida. No mundo real, os cães
e os gatos são diferentes e
tê-los como animais de
estimação implica uma grande
responsabilidade.
Se estiver a considerar ter um
animal de estimação verdadeiro,
consulte a sua família e pondere
bem se tem tempo e energia
suficientes para se dedicar a
esse novo membro da família.



3 O seu primeiro cachorrinho

O Canil

Toque no símbolo
nintendogs + cats
no Menu HOME e
depois em ABRIR
para iniciar o jogo.
Quando jogar pela
primeira vez, começará no Canil.
Aqui poderá encontrar muitas raças
diferentes de cães e gatos, no
entanto, apenas nove raças de
cachorrinhos estão inicialmente
disponíveis para escolha. Tente
encontrar o cachorrinho perfeito

para levar consigo para casa!

Adotar um cachorrinho ou gatinho é
como passar a ter um novo membro
na família. É necessário cuidar dele,
ser carinhoso com ele, levá-lo a
passear e dar-lhe muita atenção.
Mas o mais importante é dar-lhe
muito amor e estimá-lo como se
fosse um dos seus melhores amigos.
E não se trata apenas de dar carinho
ao seu amiguinho. Todos os animais
são diferentes, por isso, terá de
aprender a conhecer a
personalidade e as peculiaridades
de cada um. Cada raça de cão ou
gato tem as suas características
únicas: não encontrará dois cães ou
gatos iguais. Dê muito amor ao seu
novo companheiro, eduque-o
corretamente e terá um amigo para
toda a vida!



♦ Quando voltar ao Canil, verá que
também estarão disponíveis
gatinhos.

Escolher um cachorro
Após afagar um cachorro durante
algum tempo, é-lhe apresentada
uma seleção de cães atualmente
disponíveis no Canil. Escolha uma
raça e uma variedade de pelo para
observar mais de perto esse tipo de
cão. Quando encontrar um cachorro
que lhe agrade, toque em
ESCOLHER ESTE CÃO.

♦ O jogo só começa no Canil
quando jogar pela primeira vez.
Posteriormente, sempre que
iniciar o jogo, começará em casa.

para levar consigo para casa!

Encontrar o cachorro ideal

Levar o seu cachorro para
casa

Existem muitos
cachorros no
Canil. Pode
fazer festinhas
a um cachorro
que se
encontra no
ecrã superior
deslizando o
stylus na
silhueta do
cachorro no ecrã inferior. Utilize o
Botão Deslizante para rodar a sua
visão em torno do cachorro.



Quando o seu cachorro se tiver
ambientado, poderá dar-lhe um
nome. Após escolher o nome,
deverá ensiná-lo ao seu cachorrinho
dizendo-o em voz alta e, em
seguida, apontar o nome escolhido.

Dar um nome ao seu
cachorrinho

Chamar pelo nome

♦ Não é necessário tocar em 
para fazer o seu cachorro
aproximar-se. Por vezes, ele
também virá ter consigo se
assobiar ou se estiver a olhar
para o ecrã.

♦ Nesta aplicação, a câmara interior
da consola é apenas utilizada
para reconhecer a sua cara. As
imagens capturadas pela câmara
não são utilizadas por esta
aplicação para outros efeitos.

O seu cachorro
precisará de
algum tempo
para se habituar
à nova casa.
Toque no
símbolo no
ecrã inferior
para chamar o
seu cachorro
para perto de si
e faça-lhe festinhas durante algum
tempo. Se der muito amor ao seu
cachorrinho, ele irá acalmar-se
rapidamente.



♦ O nome que escrever aqui será
tornado público para outros
utilizadores do StreetPass
(pág. 12). Não deve utilizar
informações que possam ser
utilizadas para a sua identificação
pessoal, nem qualquer tipo de
linguagem que outras pessoas
possam considerar ofensiva.

Chamar pelo nome
De frente para
o seu cachorro,
chame-o várias
vezes pelo
nome, seguindo
as instruções
no ecrã. O seu amiguinho aprenderá
o nome da forma que o chamar a
primeira vez.

Será apresentado
um teclado no ecrã
inferior assim que o
seu cachorro tiver
aprendido o nome.
Toque nas letras
para introduzir o
nome do cachorro e toque em OK
quando tiver terminado.

OK

Apontar o nome



Se o seu cachorro tiver ouvido o
nome corretamente, surgirá o
símbolo e, se ele não tiver
ouvido corretamente, surgirá o
símbolo . O seu cachorro irá
lembrar-se do nome após o ter
ouvido corretamente algumas
vezes! Lembre-se de utilizar o
mesmo volume e tom de voz
quando repetir o nome. Se
continuar sem conseguir após
algumas vezes, isso poderá
dever-se ao facto de estar
próximo demais do microfone, a
falar demasiado alto ou com um
tom de voz inconstante. Tente
novamente, considerando o
seguinte:
● Mantenha a consola a cerca

de 15 cm de distância da sua
cara.

● Diga o nome com o seu tom
de voz normal.

● Diga sempre o mesmo nome.
Não abrevie nem mude de
nome.

● Pronuncie o nome de forma
clara do início ao fim.

● Não peça a outra pessoa para
dizer o nome por si antes do
seu cachorro ter aprendido o
nome.

Como ensinar corretamente o
nome ao seu cachorro



4 Ensiná-lo a sentar-se

Agora que o seu cachorrinho
já aprendeu a sentar-se...

♦ Para obter informações sobre
outros truques que pode ensinar,
e também sobre como os ensinar,
selecione TRUQUES a partir do
Ecrã de Informações do seu
cachorro (pág. 8).

Após ter ensinado o nome ao seu
cachorro e o ter afagado bastante
para que ele se sinta familiarizado
consigo, chega a altura de lhe
ensinar o primeiro truque. É
importante ensinar o seu cachorro a
obedecer às suas ordens para que
se possam entender bem.

Ensinar truques

Quando o seu
cachorro estiver
pronto para
aprender
truques, será
apresentada no
ecrã a
explicação
sobre como o
ensinar a
“sentar-se”.
Siga as
instruções e repita o processo até o
seu cachorro aprender o truque.
Toque em DICAS para visualizar a
explicação sempre que desejar.

Dicas



Após ensinar o seu cachorro a
sentar-se, os restantes itens do
menu ficarão disponíveis. Poderá
então cuidar do seu cão, brincar
com ele, ou levá-lo a passear
sempre que desejar.

♦ Para obter mais informações
sobre a sua casa e sobre como
cuidar dos seus amiguinhos,
consulte "Cuidar do seu
amiguinho" (pág. 8).



5 Gravar

Para gravar a sua
progressão no
jogo, incluindo o
estado dos seus
animais, os seus
itens e o estilo da
sua casa, é
necessário tocar em GRAVAR
quando se encontrar na sua casa. 
Certifique-se de que gravou o jogo
antes de encerrar o
nintendogs + cats, para não perder
a sua progressão.

Gravar

Para eliminar todos os dados
relacionados com a sua
progressão do jogo, prima
simultaneamente, sem soltar, os
Botões  +  +  +  quando
o logotipo do nintendogs + cats
for apresentado, após iniciar o
jogo.
Não é possível restaurar os
dados de gravação eliminados,
por isso, tenha cuidado.

Eliminar todos os dados de
gravação



● Durante o processo de
gravação, não reinicie ou
desligue a consola, nem retire o
cartão de jogo ou o Cartão SD.
Tenha cuidado para não deixar
entrar sujidade nos terminais.
Qualquer uma destas ações
poderá resultar numa perda de
dados irreversível.

● Não utilize acessórios ou
aplicações externas para
modificar os seus dados de
gravação, o que poderá
impossibilitar a progressão ou
levar à perda de dados de
gravação. Qualquer modificação
será irreversível, portanto tenha
cuidado.



6 Em casa

O seu amiguinho vai ter fome e
sede, por isso, certifique-se de que
lhe dá comida e água suficiente.
Descubra se ele está com fome ou
com sede verificando o seu Ecrã de
Informações (pág. 8).

Comida e água

Brinque com o seu pequenote
utilizando brinquedos, ou divirta-se
a vesti-lo e a adorná-lo com vários
acessórios. Atire um brinquedo,
chame o nome do seu cachorrinho e
ele irá buscar o brinquedo.

Brinquedos e acessórios

O pelo do seu amiguinho vai ficar
sujo, por isso, terá de cuidar dele.
Pode escovar o seu cachorro ou
gatinho quando ele estiver à sua
frente e poderá mesmo escolher o
tipo de champô com que lhe quer
dar um banho.

Escovar e dar banho

Para tirar uma foto, toque em ou
prima o Botão  ou o Botão .
Pode visualizar todas as fotos que
tirou na Câmara Nintendo 3DS, que
pode ser encontrada no Menu
HOME.

Fotos

Introduza aqui os seus detalhes e

Diário



Introduza aqui os seus detalhes e
poderá comunicar com outros donos
através do StreetPass (pág. 11).

Escolha várias peças de mobília para
alegrar a sua casa e torná-la mais
confortável e divertida para os seus
amiguinhos.

Mobília



7 Na rua e nas redondezas

Ao passear o seu cachorro, toque
na trela e deslize-a na direção que
deseja seguir. Pode visitar vários
locais, incluindo parques, lojas, um
café e um ginásio. Também pode
utilizar o pedómetro para passear o
seu cão: basta fechar a consola e
levá-la consigo onde for. O número
de passos que caminhar na vida real
vai refletir-se no jogo.

Passear com o seu cachorro

Cada modalidade divide-se em
quatro níveis diferentes de
competição (taças). Se ganhar um
concurso, pode avançar para a taça
seguinte. Só pode participar no
mesmo concurso duas vezes por
dia. Se alterar as definições da hora
na sua consola, poderá ficar
temporariamente impedido de entrar
num concurso.

Concursos

Neste concurso,
deve atirar um
disco que o seu
cachorro tem
de apanhar.
Quanto mais
longe atirar, maior será a pontuação.

◎ Concurso de Disco

Cada cachorro tem de perseguir um

chamariz que é controlado pelo

◎ Corrida com Caça



Por vezes, ficam disponíveis novos
artigos, pelo que deve visitar as
lojas frequentemente. Se precisar
de mais dinheiro para as suas
compras, tente vender alguns dos
artigos que já não necessita na loja
de segunda mão.

Ir às compras

chamariz que é controlado pelo
dono e competir para chegar à meta
o mais rapidamente possível.

◎ Prova de Obediência
O seu cachorro terá de executar os
truques indicados dentro do limite
de tempo. Para este concurso são
utilizados os Cartões AR incluídos
na sua Consola Nintendo 3DS.

❻

❸❶

❶ Loja de Animais

Aqui é possível comprar artigos
gerais, como comida, bebidas e
brinquedos.

❹

❺

❷



❷ Loja de Acessórios

Nesta loja pode experimentar e
comprar vários acessórios para os
seus amiguinhos.

❸ Loja de Decoração

Aqui pode comprar peças de mobília
e dar uma nova decoração à sua
casa.

❹ Loja de Segunda Mão

Pode vender os seus artigos nesta
loja, mas também pode trocar por
coisas novas os materiais que
encontrou durante os passeios.

❺ Canil

Aqui é onde pode adquirir novos
cachorros e gatinhos.

❻ Hotel

Pode deixar até três animais para
que cuidem deles. Também pode
selecionar OFERECER para doar os
animais que já não puder ter. Se
oferecer um animal, não o poderá
reaver, por isso, tenha cuidado.



8 Cuidar do seu amiguinho

Esta é a casa onde vive com os seus
cachorrinhos e gatinhos. Aqui pode
brincar com eles e cuidar deles.

❶ Símbolo da Câmara

Tire uma foto da sua casa (ecrã
superior).

❷ Cachorro / Gatinho

Toque num dos animais para o
centrar no ecrã.

❸ Símbolo de Informações do seu
animal

Toque neste símbolo para abrir o
Ecrã de Informações e visualize os
detalhes do seu amiguinho.

❹ Símbolo de Chamar

Chame os seus amiguinhos para
interagir com eles (pág. 9). Se
selecionar um amiguinho específico,
apenas esse irá ter consigo.

❼

❸

❷

❹

❶

❻

❺

❽



❺ Gravar (pág. 5)

Grave o estado atual dos seus
amiguinhos, dos seus itens e da sua
casa.

❻ Diário (pág. 11)

Abra o diário.

❼ Mercadorias

Utilize os itens que possui.

❽ Sair à Rua (pág. 7)

Saia para o imenso mundo lá fora
com o seu cachorro.

Utilize os botões  /  /  /  / 
para rodar a visão.

Rodar visão

Utilize  ou  para tirar uma foto
da sua casa (o que visualiza no ecrã
superior). Todas as fotos que tirar
serão guardadas no Cartão SD e
poderão ser visualizadas a partir da
Câmara Nintendo 3DS no Menu
HOME.

Tire uma foto da sua casa 



9 Interagir com o seu amiguinho

Deslize o stylus na silhueta no ecrã
inferior para fazer festinhas ao
cachorrinho ou gatinho apresentado
no ecrã superior. Quando surgirem
os símbolos da escova ou dos
biscoitos, toque no símbolo da
escova para escovar o seu
amiguinho, ou toque no símbolo dos
biscoitos para lhe dar um biscoito.

❹

❸❶

❶ Anterior (pág. 8)

Voltar ao ecrã anterior.

❷ Silhueta

Deslize o stylus na silhueta para
fazer festinhas ao seu amiguinho.

❸ Símbolo da Câmara

Tire uma foto da sua casa (ecrã
superior).

❹ Símbolo dos biscoitos

Dê um biscoito ao seu pequenote.
Toque em para alterar o tipo de
biscoito.

❷ ❺



❺ Símbolo da escova

Toque em para escolher o tipo
de escova que quer usar para
escovar o seu amiguinho.



10 Ter um gatinho

Ter um gatinho é ligeiramente
diferente de ter um cachorrinho.

Escolher um gatinho

No Canil
também existem
gatos. Após se
ter habituado a
cuidar do seu
cachorro, pode
voltar ao Canil para escolher um
gatinho.

Comportamento dos gatinhos

Ao contrário
dos cachorros,
os gatinhos não
dão muita
atenção às
pessoas.
Também não aprendem truques, por
isso, é melhor deixá-los andar ao
seu próprio ritmo. Ocasionalmente,
os gatinhos irão sair e trazer um
presente para o dono.

Cuidar de gatinhos

Quando os
gatinhos ficam
com fome, é
necessário
dar-lhes comida
para gato e não
comida para cão. Os gatos também
gostam de trepar para locais altos,

por isso, é uma boa ideia obter



por isso, é uma boa ideia obter
mobílias altas para mantê-los felizes.



11 Utilizar o diário

O diário é utilizado para interagir
com outros donos com quem entrou
em contacto através do StreetPass
(pág. 12).

A primeira vez que abrir o diário
serão criados no Cartão SD dados
adicionais para o diário e o
nintendogs + cats será registado na
sua consola para ser utilizado com o
StreetPass. Sem estes dados
adicionais no Cartão SD não poderá
utilizar o diário nem o StreetPass.

Abrir o diário pela primeira
vez

Quando abre o diário é apresentado
o ecrã abaixo. Utilize o stylus para
tomar notas no seu diário.

O ecrã do diário

♦ Antes de poder registar esta
aplicação com o StreetPass, é
necessário concordar com o
Contrato de Utilização dos
Serviços e Política de Privacidade
da Nintendo 3DS. Verifique as
Definições da Consola para obter
mais informações.

❶



❷

❶ Apagador

Deslize o apagador sobre as notas
para as apagar.

❷ Informações do dono

Neste ecrã, pode escolher o seu
Mii™, definir a sua foto e o seu
presente e alterar a sua mensagem
do StreetPass. Todos estes
detalhes estarão disponíveis para
todas as pessoas com quem
comunicar através do StreetPass.
Não deve utilizar informações que
possam servir para a sua
identificação pessoal, nem qualquer
tipo de linguagem que outras
pessoas possam considerar ofensiva.

❸

♦ Se ainda não tiver criado um Mii
utilizando o Editor Mii no Menu
HOME, a sua alcunha não será
apresentada nas suas
informações de dono. Para
apresentar a sua alcunha, é
necessário criar primeiro um Mii e
defini-lo nas suas informações de
dono.



❸ Informações do StreetPass

Toque nos autocolantes no diário
para visualizar os detalhes de outros
jogadores e animais que encontra
através do StreetPass. Pode
convidar o amiguinho de outro
jogador para brincar com um dos
seus pequenotes no parque.



12 StreetPass

Registe o nintendogs + cats para
ser utilizado com o StreetPass e
poderá interagir com outros
jogadores e com os seus
cachorrinhos e gatinhos quando sair
à rua com a sua Consola
Nintendo 3DS.

O que acontece quando há uma
comunicação bem sucedida com
outro jogador através do
StreetPass:

Características do
StreetPass 

Para comunicar através desta
funcionalidade, todos os jogadores
deverão ativar o StreetPass para
esta aplicação nas respetivas
Consolas Nintendo 3DS.

● São enviadas
várias coisas
para o outro
jogador, como
as suas
informações de
dono e as informações dos seus
amiguinhos, bem como a foto e o
presente que tiver definido.

● No diário,
pode
visualizar os
detalhes
sobre os
jogadores

que encontrou e os presentes



que encontrou e os presentes
que lhe foram oferecidos.

● Para ir até ao
parque
brincar com
o Mii de
outro
jogador e um
dos seus animais, toque em
ENCONTRAR NO PARQUE no
diário.

● À medida
que
encontrar
novos
jogadores,
mais raças
de cães ficarão disponíveis no
Canil.

♦ Após encontrar um jogador
através do StreetPass, não
poderá encontrá-lo novamente
através do StreetPass durante
algum tempo.

Ativar o StreetPass

Siga as etapas seguintes para ativar
o StreetPass.

Abra o diário e registe o
nintendogs + cats para ser utilizado
com o StreetPass na sua consola.

❶ Abra o diário (pág. 11)

❷ Registe as suas informações



Encontrar pessoas através do
StreetPass

♦ Para o correto funcionamento do
StreetPass, é necessário que a
consola esteja ligada e que as
comunicações sem fios estejam
ativadas.

Sempre que
encontrar um
jogador através
do StreetPass,
será colocado
um autocolante
no seu diário. Toque num
autocolante para visualizar as
informações sobre outro dono.

Desativar o StreetPass

Para desativar o
StreetPass, aceda
às Definições da
Consola, selecione
GESTÃO DE DADOS

e, em seguida,

Defina o seu Mii, foto, mensagem e
presente. Só poderá utilizar fotos
que tiver tirado no jogo.

❷ Registe as suas informações
de dono (pág. 11)

Feche a consola e leve-a consigo
para onde for para trocar
automaticamente informações com
outros jogadores do
nintendogs + cats que utilizem o
StreetPass.

❸ Leve a consola consigo



Pode restringir a funcionalidade
StreetPass através do Controlo
Parental.

e, em seguida,
GESTÃO DO STREETPASS.
Toque no símbolo deste título e
selecione DESATIVAR STREETPASS.

♦ Para voltar a ativar o StreetPass,
basta aceder ao diário e registar
o nintendogs + cats para ser
novamente utilizado com o
StreetPass na sua consola.

♦ Para mais informações, consulte o
manual de instruções da consola.



13 Outras funcionalidades

Selecione o item Câmara
RA nas suas Mercadorias e
capture no ecrã um
Cartão RA com as câmaras
exteriores. Pode fazer com
que o seu cachorro
execute truques e até mesmo tirar
fotos 3D dos seus pequenotes.

Utilizar Cartões RA

Antes de utilizar o SpotPass,

deverá:

Se registar o nintendogs + cats para
ser utilizado com o SpotPass, a sua
consola irá ligar-se automaticamente
a redes sem fios com acesso à
Internet e poderá assim receber
itens especiais que surgem como
autocolantes no diário. 

O SpotPass só está ativo quando a
consola se encontra em Modo de
Descanso e ao alcance de um ponto
de acesso à Internet compatível.

Utilizar o SpotPass™ 

Os Cartões RA são fornecidos
com a Consola Nintendo 3DS.
Para obter mais informações
sobre como utilizar os
Cartões RA, consulte o Manual
de Instruções da Nintendo 3DS.

Cartões RA



deverá:
- Aceitar o Contrato de Utilização

dos Serviços e Política de
Privacidade da Nintendo 3DS;

- Configurar uma ligação à Internet;
- Inserir um Cartão SD na Consola

Nintendo 3DS.
Para mais informações, consulte o
manual de instruções da consola.

◎ Ativar o SpotPass
Tal como sucede com o StreetPass,
é possível registar o jogo para ser
utilizado com o SpotPass e ativar
esta funcionalidade a partir do
diário.

◎ Desativar o SpotPass
Pode desativar o SpotPass a
qualquer momento a partir do Menu
HOME, desde que tenha uma
notificação desta aplicação.
1. Toque em para abrir as
notificações.
2. Escolha qualquer notificação
relativa a esta aplicação.
3. Toque em
DESATIVAR NOTIFICAÇÕES PARA
ESTA APLICAÇÃO.

Nintendo Network™

Esta aplicação é compatível com a
Nintendo Network. Ative o SpotPass
para receber itens especiais.



A Nintendo Network é um serviço
online que lhe permite jogar com
outros utilizadores de qualquer
parte do mundo, descarregar
novas aplicações e conteúdos
adicionais, trocar vídeos, enviar
mensagens e muito mais!

Acerca da Nintendo Network



14 Informações de Contacto

Para informações sobre produtos,
visite a página web da Nintendo em:
www.nintendo.com

Para assistência técnica e resolução
de problemas, consulte o manual de
instruções da sua Consola
Nintendo 3DS ou visite:
support.nintendo.com


