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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-

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 zowel het Nintendo 3DS™-
systeem als het
Nintendo 3DS™ XL-systeem.

♦ Tenzij  anders vermeld, heeft elke
verwijzing in deze handleiding
naar "Nintendo 3DS" ook
betrekking op het
Nintendo 2DS™-systeem, behalve
wanneer er wordt verwezen naar
functies die 3D-beelden
gebruiken. Wanneer bepaalde
functies je vragen om je
Nintendo 3DS-systeem te sluiten,
schuif dan in plaats daarvan de
slaapknop naar rechts.



software gebruikt.

De taal in de software is afhankelijk
van de taal die is ingesteld voor het
systeem. De software ondersteunt
acht verschillende talen: Engels,
Duits, Frans, Spaans, Italiaans,
Nederlands, Portugees en Russisch.
Je kunt de taal in de software
veranderen door een andere taal in
te stellen voor het systeem. Lees de
elektronische handleiding van de
systeeminstellingen voor meer
informatie over het instellen van de
taal.

Taalkeuze

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

www.pegi.info
PEGI (Europa):

USK (Duitsland):
www.usk.de

Leeftijdsclassificatie

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

♦ Waar het nodig is om naar een
gedeelte van een
schermafbeelding te verwijzen,
wordt in [vierkante haakjes] de
Engelse schermtekst vermeld.



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

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

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.
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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

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

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

♦ Om Miiverse-functies te gebruiken
moet je Miiverse al een keer
hebben opgestart en voor de
eerste keer hebben ingesteld.

Als je in deze game verbinding
maakt met het internet, kun je het
volgende doen:

♦ Wees je ervan bewust dat je
profiel zichtbaar is voor spelers
van over de hele wereld.

・ Online vechten (zie pag. 15)
・ Korte berichten versturen en

ontvangen (zie pag. 15)
・ Toeschouwen en herhalingen

posten (zie pag. 16)
・ Foto's en Mii-vechters posten (zie

pag. 16)
・ Miiverse™-functies gebruiken (zie

pag. 22)
・ Downloadbare content kopen (zie

pag. 23)



● 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 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

Waarschuwingen met betrekking
tot onlinefuncties

.™krowteN odnetniN
tnuetsredno erawtfos ezeD
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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 online competities met
andere spelers, en het versturen
en ontvangen van korte berichten,
foto's, herhalingen en Mii-
vechters.

● StreetPass™
Beperkt het spelen van
StreetSmash via StreetPass.

● Miiverse
Beperkt het posten van posts en
foto's op Miiverse en/of het
bekijken van posts en foto's op
Miiverse. Je kunt kiezen om alleen
posten te beperken, of zowel
posten als bekijken.

● Nintendo 3DS-winkeldiensten
Beperkt de aankoop van
downloadbare content.



5 Over de game

Raak je tegenstander
met aanvallen om z
schade toe te brenge
Hoe hoger he
schadepercentage van een vechter,
hoe verder hij  of zij  bij  een aanval
gelanceerd kan worden.

Mario, Link, Kirby en een hele
lading andere personages komen in
deze game samen om de strijd met
elkaar aan te gaan! Met
verschillende soorten aanvallen
proberen ze elkaar uit beeld te
lanceren. Via draadloze
communicatie kun je tegen je
vrienden in de buurt spelen, of
tegen spelers van over de hele
wereld.
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Zelfs als je behoorlij
ver wordt gelanceer
kun je met spronge
en andere move
proberen om terug op het platform
te komen. Geef dus niet op!

Gebruik krachtig
smashaanvallen o
tegenstanders t
lanceren
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nellavnaahsamS .2

.
e

m
e

skcabemoC

s
n

,d
k



6 Een spel starten

Kies ee
spelstand o
een ander
optie

Als je de game voor het eerst
opstart, wordt je gevraagd om
SpotPass™ in te stellen (zie
pag. 24).
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♦ In sommige menu's kun je ook
het touchscreen gebruiken.

Bestuur de menu's met de
onderstaande knoppen.
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7 Gegevens opslaan en wissen

♦ Eenmaal gewiste gegevens
kunnen niet worden
teruggehaald, dus wees hier
voorzichtig mee.

♦ Zorg dat je de nieuwste update
voor de software hebt
gedownload voordat je gegevens
wist. Zonder de nieuwste update
kun je geen gegevens wissen die
afkomstig zijn van een ander
systeem waarop de nieuwste
update is geïnstalleerd.

Start de game op en wacht tot het
Nintendo 3DS-logo verdwijnt. Houd
daarna +++ ingedrukt
voordat het titelscherm verschijnt,
om alle opgeslagen gegevens te
wissen.

Je spelvoortgang en instellingen
worden automatisch opgeslagen na
een gevecht en na het wijzigen van
instellingen.
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8 Bewegen

Beweeg  kort omhoog om te
springen, of druk op /. Je kunt
een sprong in de lucht uitvoeren
door nogmaals  kort omhoog te
bewegen, of op / te drukken.

♦ Je kunt niet door alle soorten
platformen vallen.

Beweeg  snel omlaag om door
een platform heen te vallen.

Beweeg  omlaag om te bukken,
zodat je minder ver wordt
weggeduwd door vijandelijke
aanvallen.

Beweeg  snel naar links of rechts
om te sprinten. Zolang je 
vasthoudt, blijf je sprinten.

Gebruik  om te lopen. Hoe snel je
loopt, is afhankelijk van hoe ver je
de knop naar links of rechts
beweegt.
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♦ Sommige vechters hebben
speciale moves of
gereedschappen om randen vast
te grijpen.

Als je dicht genoeg b
een rand bent, grijp j
de rand vast. Je kun
omhoogklauteren o
verschillende manieren: door 
richting de rand te bewegen, door
te springen of door de aanvalsknop
te gebruiken.

Als je in de lucht boven een
tegenstander bent, kun je op /
drukken of  kort omhoog
bewegen om het hoofd van je
tegenstander als springplank te
gebruiken.
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9 Aanvallen

Beweeg  kort en dru
tegelijkertijd op , of bewee
kort, om een smashaanval uit te
voeren waarmee je je tegenstander
kunt lanceren.

Houd  in een bepaalde richting
vast en druk op  om een sterke
aanval uit te voeren. Je kunt
verschillende sterke aanvallen
uitvoeren, afhankelijk van de
richting waarin je  beweegt.

Met  voer je een standaardaanval
uit. Druk herhaaldelijk op  om een
serie aanvallen uit te voeren. Met
sommige vechters kun je 
ingedrukt houden om net zolang
aan te vallen tot je iemand raakt.
Daarna voer je automatisch een
serie standaardaanvallen uit.

nellavnaadraadnatS
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Druk op  om ee
speciale aanval uit t
voeren. De specifiek
speciale aanval die j
uitvoert, hangt af van de richting
waarin je  beweegt terwij l je op
 drukt.

Druk op  om aanvallen uit te
voeren als je in de lucht bent.
Beweeg  terwij l je op  drukt, of
bewee , om verschillende
aanvallen uit te voeren.

Druk op  terwij l je sprint.

Beweeg  kort en houd 
ingedrukt, of hou  in een
bepaalde richting vast, om je aanval
op te laden. Laat los om een
krachtige smashaanval uit te voeren.
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10 Blocken

Grijp een tegenstand
vast door op  t
drukken, of op 
tijdens het blocken
Terwij l je hem of haar in je greep
houdt, kun je je tegenstander
vervolgens gooien met , of
aanvallen met .

♦ In de lucht kun je ontwijken door
op   te drukken.

Beweeg tijdens he
blocken  naar links
naar rechts of omlaa
om in de gekoze
richting te ontwijken.

Druk op   om t
blocken. Hiermee ku
je je verdedigen tege
vijandelijke aanvallen

♦ Je block neemt in kracht af na
verloop van tijd, en als je er
klappen mee opvangt. Als iemand
door je block heen breekt, ben
je korte tijd verdoofd. Je kunt
dan niets doen.
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11 Een gevecht beginnen

♦ Houd  ingedrukt o  te
vullen en terug te gaan naar het
vorige menu. Je kunt oo
blijven aanraken op het
touchscreen.

♦ Afhankelijk van de gekozen
spelstand zijn er verschillende
opties beschikbaar.

Als je een spelstand hebt gekozen,
verschijnt het vechtersscherm.
Plaa  [S1] op de vechter die je
wilt gebruiken, en stel de opties in:

 tot en m . Als je klaar bent,
druk je o  om het gevecht
te beginnen.
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Je kunt ieder voor zich laten
vechten in een smash, of je kunt de
vechters opsplitsen in twee of drie
teams.

♦ Je kunt ook van uiterlijk
veranderen met  en  of  en
.

Raak je vechter aan om zijn of haar
uiterlijk te veranderen.

♦ Gebrui   om de tijdsduur
van een gevecht met een
tijdslimiet, of het aantal levens in
een gevecht met een levenslimiet
in te stellen.

Je kunt de regels van het gevecht
aanpassen, zoals de tijdslimiet en
de instellingen voor de voorwerpen
die verschijnen.

Schakel deze optie in om
aangepaste vechters uit de
vechtersstudio (zie pag. 18) te
kunnen gebruiken.

Raak deze panelen aan om een
CPU-speler wel of niet mee te laten
vechten, en om het niveau van de
CPU-speler in te stellen.
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♦ In sommige spelstanden
verschijnt geen
levelkeuzescherm.

Zodra je ee
level heb
gekozen
begint he
gevecht
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12 Basisregels

Het doel van elk gevecht is om je
tegenstanders zo ver te lanceren,
dat ze niet meer terug op het
platform kunnen komen. Mep je
tegenstanders om ze schade toe te
brengen, en lanceer ze met een
smashaanval!

mrehcssthceveg teH
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Als je een vechter aanraakt op het
onderste scherm, verschijnt er een
kader om de vechter heen. Zo kun
je makkelijk zien waar in het level
de vechter zich bevindt.

♦ Deze functie is alleen
beschikbaar in de stand Smash
en tijdens de eindgevechten in
Zoek & Smash.

redaK2
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♦ Als jouw smashkracht
bijvoorbeeld 147.200 is,
betekent dit dat je beter hebt
gepresteerd dan 147.199
andere spelers, wereldwijd.

♦ Dit getal wordt berekend op
basis van informatie over
gevechtsresultaten. Deze
informatie wordt verstuurd en
ontvangen via het internet. Je
smashkracht kan alleen worden
berekend als je tijdens het
spelen van deze software ten
minste één keer verbinding hebt
gemaakt met het internet.

Smashkracht [GS
is een score di
wordt getoond i
verschillend
spelstanden, zoal
Klassiek en Stadion. Het getal staat
voor het aantal spelers wereldwijd
die in vergelijking met jou minder
goed hebben gepresteerd in deze
standen.
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Na een gevecht verschijnt het
resultatenscherm. Afhankelijk van
de gekozen spelstand ontvang je
soms een beetje goud.

♦ Foto's worden opgeslagen op je
SD-kaart.

Druk o  o
een gevecht t
pauzeren. In he
pauzescherm kun j
foto's maken of ervoor kiezen om
het gevecht te beëindigen.
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13 Voorwerpen

Val een kist aan of goo
hem, zodat hi
openbreekt en e
voorwerpen uitkomen

Als je een meesterba
gooit, schiet ee
Mythische o
Legendarische Pokémo
je te hulp.

Verschillende voorwerpen hebben
verschillende effecten. Soms zie je
het effect direct na het aanraken of
oppakken van het voorwerp, soms
moet je eventjes wachten of er
eerst iemand mee raken.

Pak een voorwerp in je buurt op
met . Druk nogmaals op  om het
voorwerp te gebruiken, of druk op
  om het weg te gooien.
Beweeg  en druk tegelijkertijd op
  om een voorwerp in een
bepaalde richting te gooien.
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Als je tegenstanders m
dit wapen raakt, vliege
ze in brand en lopen z
schade op. Door he
raken van tegenstanders neemt het
aantal vuurballen geleidelijk af.

Raak dit voorwerp met j
vechter aan om groter e
sterker te worden

♦ Let op: als je tegenstanders 100
of meer schadepunten hebben,
worden ze genezen zodra dit
flesje ze raakt.

Als je dit voorwer
gebruikt terwij l je schad
100 of meer is, worde
er 100 punten van j
schade afgetrokken. Is je schade
minder dan 100, dan kun je het
flesje als projectiel naar je
tegenstanders gooien.
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Verzamel de drie dele
om de legendarisch
Dragoon in elkaar t
zetten

Houd / ingedruk
terwijl je in de lucht ben
of houd  naar bove
vast, om met het jetpac
omhoog te vliegen.

Als je Sandbag aanvalt
laat hij  voorwerpe
vallen

Vuurt kleine torpedo's af

Wanneer deze bo
ontploft, komen er lang
vuurstralen uit in de vor
van een X, die door el
terrein heen branden.

)leitcejorp( mob-X

k
m
e

m

)nepawteihcs( reviD leetS

.

)prewroov
raabpem( gabdnaS

.
n

,

)gnitsurtiu( kcapteJ

k
n

,t
t

)neledredno( neled-noogarD

.
e
e

n



♦ Er zijn ook nog heel veel andere
voorwerpen!

Breek de bal open doo
hem aan te vallen. Dru
vervolgens op  om j
ultieme smash t
ontketenen.

Steek deze kist in bran
of raak hem met ee
sterke aanval om ee
explosie te veroorzaken
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14 Smash

- Eén exemplaar van de software
per speler

- Eén Nintendo 3DS-systeem per
speler

♦ Wanneer je bezig bent met een
lokaal gevecht, gaat het
Nintendo 3DS-systeem niet in de
slaapstand.

Speel tegen maximaal drie andere
spelers.

Speel in je eentje. De andere
vechters zijn CPU-spelers.

Kies een level, bepaal de regels en
neem het op tegen andere vechters.

oloS

 )yalP lacoL(
reyalpitluM

:nedehdgidoneB



4. Train terwijl je wacht.

2. Kies een vechter en druk op
.

1. Kies het gevecht waaraan je wilt
meedoen.

4. Tijdens het wachten tot alle
spelers klaar zijn, kun je trainen.
Druk op  en  zodra iedereen
klaar is, om te beginnen. Als er
vier spelers zijn, begint het
gevecht automatisch.

3. Kies het level waarin je wilt
vechten.

2. Bepaal de regels, kies een
vechter en druk vervolgens op

.

1. Kie
HOSTE
[HOS
GAME]

♦ De gevechtsregels worden
bepaald door de host.

Eén speler host een gevecht op zijn
of haar systeem. Andere spelers
kunnen meedoen aan dit gevecht.

3. Kies het level waarin je wilt
vechten.

nelletsnI
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Kies REGELS om de
gevechtsregels, tijdslimiet, het
aantal levens, de gebruikte
voorwerpen en meer in te stellen.

slegeR



15 Online (vechten)

2. Bepaal de regels, kies een
vechter en druk vervolgens op

1. Kies NIEUWE KAMER.

Neem het op tegen je vrienden. Eén
speler host het gevecht. Zodra alle
spelers klaar zijn, begint het
gevecht.

♦ Als je de slaapstand inschakelt
tijdens een onlinegevecht, telt
dit als het verbreken van de
verbinding. Dit leidt tot een
schorsing waardoor je tijdelijk
niet online kunt spelen.

♦ Als je alleen tegen vrienden wilt
spelen, moeten alle spelers
elkaar als vriend geregistreerd
hebben in hun vriendenlijst. Je
kunt vrienden registreren via je
vriendenlijst in het HOME-menu.

Maak verbinding met het internet en
neem het op tegen spelers van over
de hele wereld. Je kunt kiezen of je
alleen tegen vrienden wilt spelen,
of tegen iedereen.

 )tenretnI(
thceveG
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4. Train terwijl je wacht.

2. Kies een vechter en druk op
.

1. Kies het gevecht waaraan je wilt
meedoen.

4. Tijdens het wachten tot alle
spelers klaar zijn, kun je trainen.
Druk op  en  zodra iedereen
klaar is, om te beginnen. Als er
vier spelers zijn, begint het
gevecht automatisch.

3. Kies het level waarin je wilt
vechten.

.

3. Kies het level waarin je wilt
vechten.

♦ De host bepaalt de regels voor
het eerste gevecht. Vanaf het
tweede gevecht worden de
regels bepaald door de speler
die als laatste is geëindigd in het
vorige gevecht.

leps nee naa neodeeM
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♦ Je kunt je profiel instellen via
EXTRA'S → OPTIES →
INTERNETOPTIES → PROFIEL.

Je kunt het profiel van een speler
bekijken door na een gevecht zijn
of haar vechter aan te raken in het
resultatenscherm.

Vecht tegen spelers van over de
hele wereld. Je kunt voor de roem
of voor de lol spelen.
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♦ Als je ongegrond melding maakt
van andere spelers, kun je zelf
worden uitgesloten van
deelname aan onlinegevechten.

♦ Als je spelers uit je lijst met
geblokkeerde spelers wilt
verwijderen, ga je naar he
onlinemenu en houd j
langer dan drie seconden
ingedrukt.

Wanneer je het profiel van een
andere speler bekijkt, kun je deze
speler blokkeren of onwenselijk
gedrag van hem of haar melden.
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16 Online (overig)

Hier kun je toekijken hoe andere
spelers het online uitvechten. Je
kunt hier tevens de wereldstatus en
herhalingen van gevechten van
andere spelers bekijken.

 )tenretnI(
newuohcseoT

.njiz nethcev
teh naa enilno

leetnemom
nesnem raaw

ne nekeitsitats
edjiwdlerew

kjikeB

sutats
-dlereW

.rethcev
ekeificeps nee
tem nethceveg
nav negnilahreh

kjikeB

laanakneg
-nilahreH

.sreleps eredna
nav nethceveg

-enilno
po ni duog tez
fo negnilahreh

kjikeB

new
-uohcseoT



Hier kun je content bekijken die
spelers van over de hele wereld
hebben verstuurd, en je eigen
content versturen naar vrienden en
andere spelers.

♦ Gedownloade content wordt
opgeslagen op de SD-kaart.

Download content die gepost is
door andere spelers, zoals foto's,
herhalingen en Mii-vechters. Je kunt
deze content vervolgens in de kluis
bekijken, of je nieuwe Mii-vechters
uitproberen in een gevecht.

♦ Om gegevens te kunnen
ontvangen die verstuurd zijn
door je vrienden, kies je
EXTRA'S → OPTIES →
INTERNETOPTIES. Vervolgens
kies je AAN achter 'Gegevens
van vrienden'.

♦ Gedeelde gegevens worden
dertig dagen op de servers van
Nintendo opgeslagen. Daarna
worden ze gewist.

Post je eigen content, zoals foto's,
herhalingen en Mii-vechters, op de
server.

nerutsreV
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♦ Als je aan een gevecht hebt
deelgenomen waarvan de punten
meetellen voor Teamstrijd, moet
je een bepaalde tijd wachten
voordat je weer aan zo'n
gevecht kunt deelnemen.

Als je online tegen mensen van
over de hele wereld speelt met een
van de vechters uit een actueel
evenement, verdien je punten voor
die vechter. De vechter met de
meeste punten wint het evenement.
Als dat de vechter is waarmee je
het meest hebt gespeeld, krijg je
een beloning!

♦ Je kunt deze spelstand alleen
spelen wanneer er een teamstrijd
aan de gang is.

Een evenement waarin maximaal
drie teams het tegen elkaar
opnemen. Je kunt meevechten om
punten te verzamelen voor een van
de teams. Kies TEAMSTRIJD om te
zien welk team aan de winnende
hand is, en om andere informatie te
bekijken.

djirtsmaeT

djirtsmaeT ej leeps oZ



17 Zoek & Smash

Verken het labyrint terwij l je
vijanden verslaat en power-ups
verzamelt. Zodra de tijd om is, gaat
het eindgevecht (bijvoorbeeld een
smash met speciale regels) van
start!

♦ Elk voorwerp heeft zijn eigen
gewicht. Als het totaalgewicht
van je voorwerpen te hoog is,
kun je niet alles meenemen.

♦ Het gewicht dat je mee kunt
nemen hangt af van de snelheid
van je vechter.

Je kunt d
eigenschappen va
je vechte
aanpassen, e
uitkiezen welk
Zoek & Smash-voorwerpen je mee
wilt nemen.

Vecht tege
vijanden in ee
enorm labyrin
en verzame
power-up
voor het eindgevecht.
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Wissel tussen het normale scherm
en het kaartscherm.

Raak de pictogrammen aan om de
voorwerpen te gebruiken.
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18 Extra's

Verplaats je over de kaart en neem
het op tegen diverse CPU-
tegenstanders. Als de weg zich
splitst, kun je een richting kiezen
met .

Speel in je eentje spelstanden
zoals Klassiek of Stadion.

Spee
minigames
verander d
instellingen e
meer.
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Ontwerp Mii-vechters of pas
vechters aan.

Speel All-star of Massasmash met
een vriend via lokale draadloze
communicatie.

Verbeter je smashtechniek.

Speel Massasmash, Bommensmash
of Honkbalsmash.

Vecht tegen een reeks CPU-
vechters. Je schadepercentage gaat
tussen de gevechten door niet
omlaag. Gebruik de genezende
voorwerpen in de veilige zone om
de schade te beperken!
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♦ Je kunt trofeeën kopen met goud
of speelmunten.

♦ Lees de Nintendo 3DS-
handleiding voor meer informatie
over speelmunten.

Bekijk je trofeeën, statistieken,
foto's en meer.

Train je amiibo™ en maak er je
eigen unieke figuurspeler van! (zie
pag. 20-21)
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Pas hier de besturing aan, de
geluidsinstellingen, de dikte van de
omlijning van de personages en de
weergave van de schademeter.
Onder 'Internetopties' kun je je
profiel, korte berichten en meer
wijzigen.

]snoitpO[ seitpO



19 StreetSmash

♦ Om StreetPass uit te schakelen
voor deze software ga je in de
systeeminstellingen naar
GEHEUGENBEHEER →
STREETPASS-BEHEER.

Om StreetPass in te schakelen kies
je STREETPASS in het hoofdmenu,
en vervolgens OKÉ.

Als je een andere speler passeert
die StreetPass heeft ingeschakeld
voor deze softwaretitel, wisselen
jullie automatisch vechtersmunten
uit waarmee jullie kunnen vechten in
StreetSmash.

In deze stan
kun je tege
de vechters
munten va
speler
vechten die je bent tegengekomen
via StreetPass.
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Bereid je voor op StreetSmash-
gevechten of pas de instellingen
aan.
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Druk op  om te blocken.

Druk op  om aan te vallen. Houd
 ingedrukt om je aanval op te
laden, en laat de knop vervolgens
los om krachtig toe te slaan.

♦ Raak de vechtersmunt van een
tegenstander van achteren om
hem te lanceren.

Beweeg je vechtersmunt met  in
welke richting je maar wilt.

Raak d
vechters
munten van j
tegen
standers me
je eigen munt. Als het je lukt om de
munt van een tegenstander van het
platform te duwen, verdien je goud.
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Als je net een vijandelijke aanval
hebt ontweken, kun je counteren
met .

Beweeg  kort in een willekeurige
richting tijdens het blocken, om te
ontwijken.

nekjiwtnO
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20 amiibo

♦ Elke amiibo kan slechts voor één
softwaretitel tegelijk
spelgegevens bevatten. Om
nieuwe spelgegevens te creëren
op een amiibo waarop al
gegevens van een andere

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/

Deze software ondersteunt
. Je kunt compatibele

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



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

softwaretitel zijn opgeslagen,
moet je eerst de bestaande
spelgegevens wissen. Je kunt dit
doen via amiibo-INSTELLINGEN
ond  in het HOME-menu.

♦ 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.
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21 Met amiibo spelen

Als je een amiibo gebruikt,
verschijnt het personage als FIG
(figuurspeler). FIGs kunnen tegen je
strijden als rivalen, of aan je zijde
vechten als partner.

♦ Je kunt geen amiibo gebruiken
met het Nintendo 3DS-,
Nintendo 3DS XL- of
Nintendo 2DS-systeem. Bij  deze
systemen verschijnt de amiibo-
optie niet onder Extra's.

♦ Je kunt FIGs niet zelf besturen.
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Als je amiibo vechten, worden ze
langzaam sterker. Ze leren van de
vechttechnieken van hun
tegenstanders, en je kunt ze
accessoires voeren om ze nieuwe
vaardigheden te geven. Zo kan elke
amiibo uitgroeien tot een unieke
vechter.

♦ Je hoeft de amiibo niet
gebruiksklaar te maken als je de
amiibo al in de Wii U-versie hebt
gebruikt.

Ga naar EXTRA'S → amiibo en houd
je amiibo-figuurtje tegen de NFC-
sensor aan. Je kunt vervolgens een
Mii-personage als eigenaar
registreren, de naam van je amiibo
kiezen en het uiterlijk van de
vechter bepalen.
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Druk o   in het
vechtersscherm van de Smash-
stand en houd een amiibo tegen de
NFC-sensor aan, om hem als
tegenstander of partner in een
gevecht te laten verschijnen.

♦ Als je meerdere amiibo-figuurtjes
tegen de NFC-sensor aan houdt,
kun je je amiibo tegen elkaar
laten vechten.

Om een amiibo aan te passen ga je
naar EXTRA'S → amiibo. Houd je
amiibo-figuurtje vervolgens tegen
de NFC-sensor aan. Je kunt je
amiibo accessoires voeren om zijn
aanvalskracht, defensieve kracht en
snelheid te verbeteren, en om zijn
speciale aanvallen te veranderen.

♦ Houd een oogje op de positieve
en negatieve eigenschappen van
de accessoires die je aan je
amiibo voert. Ze hebben een
direct effect op hoe je amiibo
groeit.

nessiw ne naalspo
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Wanneer je het vechtersscherm of
het amiibo-menu verlaat, heb je de
mogelijkheid om gegevens naar je
amiibo te schrijven. Houd je amiibo-
figuurtje tegen de NFC-sensor aan
om de onderstaande gegevens op
te slaan.

・ Verbeterde eigenschappen
・ Gewijzigde speciale aanvallen

Wanneer je het amiibo

・ Eigenschappen die zijn verbeterd
door level-ups

・ Nieuwgeleerde vechttechnieken
・ Verkregen beloningen

Wanneer je he
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Hierdoor keert je amiibo terug naar
de staat waarin hij  was voordat je
hem begon te trainen. Ga naar
EXTRA'S → amiibo en druk op +
+ om het scherm weer te geven
waarin je de voortgang van je
amiibo kunt wissen. Je kunt
vervolgens de voortgang van je
amiibo-figuurtje wissen door het
tegen de NFC-sensor aan te
houden.

♦ De naam van je amiibo, het Mii-
personage dat is ingesteld als de
eigenaar en het uiterlijk worden
niet gewist.

♦ Eenmaal gewiste voortgang kan
niet worden teruggehaald, dus
wees hier voorzichtig mee.

nessiw gnagtrooV



22 Op Miiverse posten

Door op Miiverse te posten kun je
je ervaringen en foto's met spelers
van over de hele wereld delen.

Om een foto te posten kies je
ONLINE en vervolgens DELEN. Je
kunt ook naar het album in de kluis
gaan en een bijschrift toevoegen
voor je de foto post.

s'otoF

netsoP



23 Downloadbare content

Maak verbinding met het internet
om downloadbare content, zoals
nieuwe vechters, te kopen.
Downloadbare content is te koop in
de DLC-winkel, waar je je eShop-
tegoed kunt gebruiken om content
uit de Nintendo eShop te kopen.

nepok
tnetnoc erabdaolnwoD



U iiW ne SD3 / SD3



.emag ed nav eisrev
-U iiW ed roov sedocdaolnwod

tem nemas dreveleg
tdrow eid tnetnoc ne ,tkiurbeg

nedrow nak SD3 odnetniN
ed po neella eid tnetnoc

:nëeirogetac eewt ni dleedrev
si tnetnoc erabdaolnwoD

.gidleg negad
09 pooknaa nav tnemom teh

fanav njiz sedocdaolnwoD ♦
.erawtfos ezed

nav eisrev-SD3 odnetniN
ed ni lekniw-CLD ed ni

nereovni sneglovrev ej teom
edocdaolnwod ezeD .pohSe

ed nav thcizrevotnuocca
teh ni nedniv tnetnoc ed nav
eisrev-SD3 odnetniN ed roov

edocdaolnwod ed ej nuk
,U iiW ej po pohSe odnetniN
ed ni thcokeg tbeh eirogetac

-'SD3 ne U iiW' ed tiu
tnetnoc erabdaolnwod ej slA ♦

.U iiW ed roov pohSe
ed ni nekiurbeg sneglovrev

ej nuk edocdaolnwod
ezeD .SD3 odnetniN

ej po pohSe odnetniN
ed ni thcizrevotnuocca

teh ni nedniv
tnetnoc ed nav eisrev-U iiW

ed roov edocdaolnwod
ed ej nuk lekniw-CLD ed

ni eirogetac-'U iiW ne SD3'
ed tiu tnetnoc erabdaolnwod

nav nepok teh aN ♦



⑤ Nadat je je downloadbare
content hebt ontvangen, ga je
terug naar het DLC-winkelmenu.

② Kies DLC-WINKEL.

① Kies BERICHTEN EN DLC-
WINKEL in het hoofdmenu.

♦ Als de dienst is onderbroken of
stopgezet, of als je je Nintendo
eShop-account of Nintendo
Network ID hebt gewist, kun je
gekochte DLC mogelijk niet meer
opnieuw downloaden. Lees de

● Je kunt je gekochte DLC
bekijken in het accountoverzicht
van de Nintendo eShop.

● Gekochte DLC wordt niet
vergoed en kan niet worden
ingeruild voor andere producten
of diensten.

● Gekochte DLC kan gratis
opnieuw worden gedownload.

♦ Lees de informatie over de
aankoop zorgvuldig door en kies
OKÉ.

③ Selecteer de downloadbare
content die je wilt kopen en kies
NAAR HET AANKOOPSCHERM.

♦ Zorg dat je alles in het scherm
met aanvullende informatie leest.

④ Kies KOPEN.

CLD nav nepok teh revO

?tnetnoc
erabdaolnwod ki pook eoH



● Gekochte DLC wordt op de SD-
kaart opgeslagen.

● Gekochte DLC is alleen bruikbaar
op het Nintendo 3DS-systeem
waarop deze is gekocht. Als je
de SD-kaart in een ander
systeem invoert, kun je de
gekochte DLC niet op dat
systeem gebruiken.

elektronische handleiding van de
Nintendo eShop voor meer
informatie.



24 SpotPass-berichten

♦ Kies UIT achter 'SpotPass' om
het ontvangen van SpotPass-
berichten uit te schakelen.

Ga naar EXTRA'S → OPTIES →
INTERNETOPTIES, en kies AAN
achter 'SpotPass'.

♦ Gegevens die je via SpotPass
hebt ontvangen, worden op de
SD-kaart opgeslagen, dus zorg
dat er altijd een SD-kaart in je
systeem is ingevoerd.

Zelfs als de software niet actief is,
kun je SpotPass-berichten
ontvangen. Dit doe je door de
slaapstand in te schakelen. Zo
maakt de SpotPass-functie van tijd
tot tijd verbinding met het internet,
als er internettoegang is.

 )ssaPtopS(
negnavtno nethcireB

nekiurbeg ssaPtopS



25 Mario/Donkey Kong/Link

oiraM

.nedalpo
lavnaa ed tnuk ej ne ,nelapeb

gnithcir ed flez tnuk eJ .retaw
tem gew srednatsneget wuD

.D.D.U.L.F

.tkaazroorev edahcs
kjiledlaahreh ej eemraaw

toots negnorpseg neE

tootsgnorpsrepuS

.nestaak et guret
neleitcejorp ne nerek et mo

nelavir mo epac nee tem peiwZ

epaC

.tretiuts dnorg
ed revo eid labruuv nee iooG

labruuV



gnoK yeknoD

.negeilv
ni thcul ed nelavir roodraaw
nekazroorev et nevlogkohcs

mo dnorg ed po kueB

nuerddnorG

.tiaarddnor ej ljiwret negeweb
sthcer ne sknil raan tnuk

eJ .netots nav dniwlevrew neE

retpok-gnoK

.nevargeb
jiz fo jih tdrow ,taats

dnorg ed po rednatsneget
ej slA .palk estraawreen neE

tootspoK

.nereov et
tiu meh mo slaamgon kurd ne
nedal et po meh mo ponk ed
po kurD .toots egithcark neE

nuerdnezueR



kniL

.tkaar
stei jih sla fo ,ejsoop nee

an tfolptno mob eD .neioog
tnuk ej eid mob nee kaP

moB

.goohmo ejteeb
nee ej milk thcul ed nI .draawz

nekotsegtiu tem dnor iaarD

lavnaaiaarD

.neruelseem
srednatsneget gewguret ed

po nak ne edahcs tkaazrooreV

gnaremeobmrotS

.tgeilv ljip ed redrev
eoh ,tduoh tkurdegni ponk ed
ej regnal eoH .fa ljip nee ruuV

goobnedleH



26 Samus/Yoshi/Kirby

sumaS

.goohmo ej
teihcs ,tkaar ej gniffolptno ed
slA .lab nee sla dloregpo tneb
ej ljiwret nellav mob nee taaL

moB

.tkaareg
nedrow nerek eredreem

nennuk nelaviR .ni thcul ed lab
edneiaard lens nee sla gnirpS

lavnaafeorhcS

.tekarrepus
nee roov jizpo lens geeweB .fa
tekar ednekeozleod nee ruuV

tekaR

.nedalpo
lavnaa ed tnuk eJ .taag tiuroov

thcer tad tohcseigrene neE

tohcsrepuS



ihsoY

.sejterrets
tkaazroorev palk eD .dnorg

ed po palk nee tem tdnal
ne goohmo lens tgnirps eJ

gnorpspmats-ihsoY

.tioog ej
tadroov nelapeb prow ej nav
keoh ed tnuk eJ .ie nee iooG

neiooG iE

.negnirps reek néé ie sla
tnuk eJ .naa nelavir ej neget

lor ne ie nee ni rednareV

iE dnelloR

.nereie ni
ni ez kap ne rood ez kils ,gnot

ej tem srednatsneget pjirG

neggeL iE



ybriK

.raabstewkno
ej neb dreemrofsnarteg

laamneE .dnorg ed po lav ne
tcejbo raawz nee ni rednareV

neetS

.flogkohcs
nee tkaazroorev gnidnal
eD .draawz nekotsegtiu

tem ni thcul ed gnirpS

reveilkrooD

.nuerdremaH nee teh tdrow
,tdaalpo gidellov lavnaa ezed

ej slA .remah nee tem iaawZ

remaH

.rets sla
tiu laavir ej guups fo ,raah fo

meh nav lavnaa elaiceps nee
reeipok ne po laavir nee giuZ

negiuzpO



27 Fox/Pikachu/Luigi

xoF

.nestaakguret
tnuk diehlens ne thcark
reem tem neleitcejorp ej

eemraaw ni dlihcs nee lekahcS

dlihcseigrenE

.nedalpo
teh snedjit nelapeb gnithcir

ed tnuk eJ .nemmalv rood
dluhmo ni thcul ed teihcS

xoF-ruuV

.ni thcul
ed ez kueb ne neeh nelavir

rood diehlens egoh po teihcS

eisulli-xoF

.guret tein neznied
srednatsneget raam ,neteihcs

lens tnuk eJ .fa sresal ruuV

retsalB



uhcakiP

.nelavir ej jib edahcs artxe tad
tkaazroorev ,tkaar uoj meskilb

ed slA .naalsni meskilb taaL

rednoD

.nerednarev gnithcir nav lavnaa
ed snedjit tnuk eJ .ezuek raan

gnithcir nee ni lens geeweB

lavnaA ellenS

.nedalpo
lavnaa ed tnuk eJ .jizpo kiuD

kuebledehcS

.neretiuts dnorg ed
revo tieticirtkele lab nee taaL

lobrednoD



igiuL

.negjits et po
mo ponk ed po kjiledlaahreh

kurD .negeweb straawjiz
tnuk eJ .sejdnor lens iaarD

odanrot-igiuL

.nigeb
teh naa githcark meertxe

si lavnaa eD .ni thcul ed tootS

tootsgnorpsrepuS

!neffolptno sflez
fo ,nekets nevjilb nerum ni

eem koo re tnuk eJ .nedalpo
lavnaa ed tnuk eJ .jizpo kiuD

tekaR eneorG

.labruuv ej tretiuts ,tkaar
dnorg ed fo ruum nee ej slA

.tiuroov thcer labruuv nee iooG

labruuV



28 Captain Falcon/Peach/Bowser

noclaF niatpaC

.gaalmo laanogaid
ej ag thcul ed nI .part

ednegeilv estraawjiz nee ej
eod ,taats dnorg ed po ej slA

part-noclaF

.gniffolptno nee tem fa ez nav
ej gnirps ,tkaar rednatsneget
nee ej slA .ni thcul ed teihcS

kiud-noclaF

.hsamsrooetem
nee thcul ed ni ,tucreppu

nee teh si dnorg ed pO
.naa lav ne nerov raan teihcS

tsoob-noclaF

.nellav et naa ej rethca
mo nerethca raan kiM .eot

nad als ne po sejtneve daaL

toots-noclaF



hcaeP

.etneorg ej nav ruemuh
teh nav kjileknahfa si edahcs
eD .dnorg ed tiu etneorg kulP

etneorG

.losarap ej naa nedeneb
raan reew maazgnal feewz
ne ni thcul ed gooh gnirpS

losarap-hcaeP

.gidnahno ej dnal
,tsim ej slA .pueh ej tem nuerd

nee pookrev ne jizpo gnirpS

kueb-hcaeP

.nekazroorev
edahcs eid nerops

jih tdierpsrev ,tkaareg tdrow
jih slA .ej roov daoT duoH

daoT



reswoB

.gnorps
ej tem naa koo ej lav ,tnigeb

dnorg ed po ej slA .reen
palk nee tem mok ne gnirpS

gnorpspmats-reswoB

.goohmo ejteeb nee
ej milk thcul ed nI .slekets ej
tem nelavir kaar ne dnor iaarD

dlihcS dnelloT

.reen palk
nee tem mok ne ni thcul ed

gnirps ,rednatsneget nee pjirG

mals-reswoB

.nelapeb ejteeb
nee keoh ed tnuk eJ .teod
gnal et teh ej sla fa tmeen
etdjiwkier eD .ruuv guupS

medA egiruV



29 Zelda/Sheik/Marth

adleZ

.nedalpo
lavnaa ed tnuk eJ .nemrehcseb

et ej ne nellav et naa ej roov
mo po motnahP nee peoR

gals-motnahP

.nenjihcsrev ne
nenjiwdrev teh snedjit edahcs

tkaazrooreV .ezuek raan
gnithcir nee ni reetropeleT

dniW seroraF

.tduoh tkurdegni
ponk ed ej gnaloz nerutsjib
tnuk ej eid kuerpsruuv neE

ruuV sniD

.srednatsneget
nerecnal sretnilps eD

.tstaakguret neleitcejorp tad
latsirk nee tem flezej luhmO

edfeiL s'uryaN



kiehS

.part edeewt
eleutneve nee roov guret

reew gnirps ne rednatsneget
nee part ,tiuroov gnirpS

siV ednegeilV

.ezuek
raan gnithcir nee ni poredrev

neve njihcsrev ne eisolpxe
egithcark nee ni njiwdreV

nenjiwdreV

.tfolptno jih tadroov
tkertnaa srednatsneget

eid taanarg enielk nee iooG

taanargstilF

.neioog et srednatsneget
raan ez mo snee gon

nad kurd ne nekkap et nedlaan
sez tot mo ponk ed po kurD

mrotsnedlaaN



htraM

.laavir ej nav
lavnaa ed nav fa tgnah thcark
eD .naa flez lav ne lavnaa nee

gnimit etsiuj ed tem kjiwtnO

retnuoC

.nigeb teh naa
edahcs etseem ed tkaazrooreV
.tgnirps ni thcul ed ej ljiwret
draawz ej tem goohmo peiwZ

wuohnenjifloD

.s'obmoc ednellihcsrev
roov gaalmo fo goohmo thciR
.obmoc nee roov kjiledlaahreh

kurd ,draawz ej tem alS

draawZ dnesnaD

.nedalpo koo lavnaa ed
tnuk eJ .nekerb et eem skcolb

mo feitceffe reeZ .draawz
ej tem straawroov keetS

retjilpsdlihcS



30 Meta Knight/Pit/Z.S. Samus

thginK ateM

.nellav et naa
mo ,tnjihcsrev ej sla ponk ed
po kurD .ezuek raan gnithcir
nee ni reetropelet ne njiwdreV

epaceisnemiD

.gnipool ej nav ednie teh naa
eot slaamgon als ne teihcsni

thcul ed ej ljiwret naa laV

gnipooltekaR

.lavnaa
ed snedjit nerutsjib tnuk

eJ .draawz nekotsegtiu tem
feorhcs estraawjiz nee kaaM

kiudrooblirD

.negjits et po mo ponk ed
po kjiledlaahreh kurD .nerek

eredreem srednatsneget
ej kaar ne dnor iaarD

odanrot-hcaM



tiP

.naagtopak nennuk
ez raam ,guret neleitcejorp

nestaak nedlihcs eD .nerethca
ne nerov nav flezej mrehcseB

nedlihcsteilletaS

.nelapeb
keoh ed nedalpo teh snedjit
tnuk eJ .ni thcul ed gooh geilV

negomrevgeilV

.nestekfa
eem neleitcejorp re tnuk

eJ .tucreppu nee rednatsneget
nee feeg ne nerov raan tnirpS

mratucreppU

.nekkim goohmo thcer koo
ej nuk nedalpo teh snedjiT

.fa ljip erabruutseb nee ruuV

gooB s'anetulaP



sumaS tiuS oreZ

.nevargeb ez nedrow
,tdnal srednatsneget po ej

slA .gnorpsfeorhcs nee kaaM

gnorpsfeorhcS

.part ediaardeg nee
tem gidnie ne naa slaamreem

lav ,ni thcul ed gnirpS

pohcstsooB

.nepjirg eem nednar
koo re tnuk eJ .peewzeigrene

nee tem naa laV

peewzamsalP

.nedrow nedalegpo naK
.nevodrev tnuk eem nelavir ej
raaw fa tohcseigrene nee ruuV

lootsipsgnimmalreV



31 Ike/Charizard/Diddy Kong

ekI

.laavir ej nav
lavnaa ed nav fa tgnah retnuoc
ej nav thcark eD .lavnaaneget

ed ni neetem ag ne kcolB

retnuoC

.nereov et tiu eem
gals ednegiteinrev nee re mo
teh pjirg ne naarethcare gnirps

,goohmo draawz ej iooG

rehteA

.nedalegpo reennaw redrev
tmoK .naa dap ej po dnajiv

etsree ed lav ne tiuroov teihcS

galsstilF

.tdaalpo gidellov
lavnaa ed ej sla po edahcs

tpool eJ .molokruuv nee roov
dnorg ed ni draawz ej keetS

gnitsrabtiU



drazirahC

.edahcs nekazroorev sretnilps
ed ne tootspok eD .negeilv

dnor teh ni sretnilps tadoz
tootspok nee neets nee feeG

lankneetS

.nekar nerek eredreem
srednatsneget tnuk eJ

.ni thcul ed dneiaard teihcs eJ

negeilV

.srednatsneget ej ne
uoj naa edahcs tkaazrooreV

.fa rednatsneget nee po
kiud ne nemmalv ni flezej luH

meskilbknoV

.tkier teh rev rednim eoh ,tguups
ej regnal eoH .nekkim ejteeb

nee tnuk eJ .srednatsneget
ej po ruuv guupS

reprewnemmalV



gnoK yddiD

.nekiurbeg kjileget nee sthcels
re tnuk eJ .nedjilgtiu netal et
nelavir ednedeomrevstein mo
nerethca raan lihcs nee iooG

lihcsnenanaB

.tdrow tkaareg ej sla
fa ej nav tlav kcaptej-nottekar

teH !nemok et regoh gon
mo po daaL .ni thcul ed teihcS

gnorpsnottekaR

.part nee
roov ponk ed po slaamgon
kurd fo ,tkaar ej eid etsree

ed pjirg ne nerov raan gnirpS

otlasnepA

!thcizeg
ej ni jih tfolptno ,tdaalpo

gnal et reteihcsadnip ed
ej slA .nepaw ewuort s'yddiD

reteihcsadniP



32 King Dedede/Olimar/Lucario

ededeD gniK

.flezej naa edahcs tkaazroorev nedalpo
gnal eT .tgeeweb ej sla

sflez ,nedalegpo nedrow naK
.remah ej tem iaawz etorg neE

remahteJ

.gnidnal erethcaz nee roov
 kiurbeG .palk edrah nee

tem dnal ne goohmo gnirpS

gnorps-ededeD-repuS

.naalsguret odroG ed nelavir
nennuk gnimit etsiuj ed teM

.nelavir ej raan odroG nee peM

prow-odroG

.negupstiu reew nerrets sla ez
ej nuk anraaD .po nelavir giuZ

negiuzpO



ramilO

.diuh ekkid nee kjiledjit ej
tfeeG .edroglov nuh rednarev

ne guret nimkiP ej peoR

ejtiulF

.tbeh
nimkiP reem ej sla feitceffe
rednim sI .neruts flez tnuk

ne dliteg ni thcul ed tdrow eJ

nimkiP edleguelveG

.kueb
nee ez neveg esraap ed raam

,tsav srednatsneget nepjirg
etseem eD .nimkiP nee iooG

neiooG nimkiP

.sraap ,tiw ,wualb
,leeg ,door :edroglov ezed
ni nimkiP eird laamixam kulP

nekkulP nimkiP



oiracuL

.part
ednegeilv nee tem ej retnuoc
gnimit etsiuj ed teM .nekjiwtno

nellavnaa ej nuk eemreiH

maetlebbuD

.nerednarev gnithcir
nav thcul ed ni tnuk eJ .naa
lav ne thcul ed rood teihcS

diehlenS emertxE

.ej
roov kalv srednatsneget tpjirg
eJ .eigrene edreertnecnoceg

,erup nav palk neE

mlapgnawdeB

.neruv et fa meh
mo slaamgon kurD .nedalpo
teh snedjit edahcs la sflez

tkaazroorev labeigrene ezeD

lobaruA



33 Toon Link/Dorpsbew./Trainer

kniL nooT

.tkaar
stei jih sla fo ,ejsoop nee

an tfolptno mob eD .neioog
tnuk ej eid mob nee kaP

moB

.nedalpo lavnaa
ed tnuk eJ .nekar slaamreem

nelavir tnuk eJ .draawz
nekotsegtiu tem dnor iaarD

lavnaaiaarD

.neioog
laanogaid meh tnuk eJ .edahcs

gewguret ed po sla gewneeh
ed po lewoz tkaazrooreV

gnaremeoB

.dnatsfa ne thcark
reem roov po lavnaa ed daaL
.goob ej tem fa ljip nee ruuV

goobnedleH



renowebsproD

.nepawslavnaa
sla nekiurbeg koo ljib ed

tnuk eJ .mo moob ed kah ne
retaw feeg ,ejdaaz nee tnalP

netnalP ejpmooB

.neppank
nennuk nennollab ej raam

,kjilegom si nerutsjiB .negeilv
et mo po tepnollab nee teZ

thculvnollaB

.netfil et eem
mo tkurdegni ponk ed duoH
.tekar nee sla fa diolL ruuV

tekar-diolL

.nekkap et
reew teh mo ponk ed po snee

gon kurD .gew teh pots ne
leitcejorp fo prewroov nee kaP

relluvnekkaZ



reniart-tiF iiW

.netsoob et thcarkreecnal
ej ne nezeneg et mo ponk ed
po tnemom etsiuj teh po kurD

nemedA peiD

.negnirps
et regoh mo kjiledlaahreh kurD
.slepeoh ej tem srednatsneget

kaar ne ni thcul ed gnirpS

slepeohrepuS

.nelapeb et gnimit ed
flez mo ponk ed po slaamgon

kurD .labteov nee poK

labpoK

.nedalegpo
si gidellov jih sla ejteeb

nee ej tseeneG .fa meh ruuv
ne po lobeigrene nee daaL

teorgennoZ



34 Rosalina/Little Mac/Greninja

amuL & anilasoR

.srednatsneget naa edahcs nekazroorev
neleitcejorp nekkortegnaA

.eot ej raan neleitcejorp
ne neprewroov kerT

thcarksgnikkertnaA

.nerutsjib ejteeb
nee tnuk eJ .ni thcul ed keoh

enielk nee redno teihcs eJ

retsgnirpS

.si anilasoR jib tein jih
sla koo tkreW .fa nerov raan
sejkutsnerrets eird truuv amuL

sejkutsnerretS

.nedalpo
lavnaa ezed tnuk eJ .nepeor

et guret amuL mo slaamgon
kurD .nerov raan amuL iooG

tohcs-amuL



caM elttiL

.tucreppu
nee tem tretnuoc eJ .lavnaa
ed ej kjiwtno ne nerethca raan

ej nuel gnimit etsiuj ed teM

retnuockjiwtnO

.tgnirps ni thcul ed
rekkertnekruk nee sla dneiaard

ej ljiwret goohmo tootS

gnorpstucreppU

.naals et eot redree
mo slaamgon kurD .toots

nee feeg ne nellavnaa egal
kjiwtno ,nerov raan gnirpS

rekamyaH edneknoV

.neled et tiu toots
nee ne neteihcs et tiuroov

mo slaamgon ne nedal et po
mo ponk ed po reek néé kurD

etceriD esthceR



ajninerG

.retnuoc
egithcark nee tem naa

lav ne netal et rethca noolk
nee rood lavnaa nee kjiwtnO

noolK

.newuts et ezuek raan gnithcir
nee ni eem flezej mo fa

laartsretaw egithcark nee ruuV

pmopordyH

.nellav et naa ne neretropelet et
wudahcs ej raan mo sol ponk

ed taaL .tiu ej roov dnorg
ed revo wudahcs nee ruutS

piulswudahcS

!retsprew eretorg nee roov
po lavnaa ed daaL .tiuroov

thcer retsprewretaw nee iooG

retsprewretaW



35 Palutena/Robin/Shulk

anetulaP

.raah
fo meh neget rednatsneget

ej nav thcarkslavnaa ed
ej kiurbeg gnimit etsiuj ed teM

retnuoC

.po edahcs neeg koo tpool ej raam
,nellavnaa tein nestaalprev
teh snedjit tnuk eJ .gnithcir

nezokeg ed ni reetropeleT

nepraW

.newud eem nelavir
re tnuk eJ .tstaalprev nerov
raan ejkuts nee hciz eid po

ruum edneretcelfer nee peoR

erèirrablegeipS

.fa
srednatsneget po thcer truuv
eJ .fats ej tem fa neleitcejorp

-eigrene ruuV

reiziV dnekeozleoD



niboR

.jij
seeneg ne po edahcs ez nepol

,nettiztsav ez ljiwreT .keolv
nee tem melk nelavir ej teZ

utarefsoN

.nettez et ni tkrepeb si
kuerps ezeD .dniwneflE kuerps
ed tem ni thcul ed flezej saalB

dniwneflE

.nekiurbeg et raakle rethca
reek latnaa nee raam si kuerps

eD .po molokruuv nee peoR

ruuvsucrA

.nekiurbeg et norohT ne meskilbsucrA
,meskilbneflE slaoz seisrev

ereteb mo po kuerps ed daaL
.po thcihcsmeskilb nee peoR

meskilB



kluhS

.lavnaa
negie nee tem lens retnuoc ne
lavnaa nee sooletieom kjiwtnO

neoisiV

.neveg an palk
nee gon thcul ed ni ez tnuk eJ
.ni thcul ed srednatsneget alS

galsthcuL

!edahcs
leev mrone kaazroorev ne naa
gur ed ni laV .tiu wuoh emrone
nee leed ne nerov raan gnirpS

galsguR

.nethceveg snedjit
neveg neledroov ednellihcsrev

eid eigam netroos
fjiv ej nav nee reevitcA

eigam-odanoM



36 Sonic/Mega Man/PAC-MAN

cinoS

.nedal et po mo
ponk ed po kjiledlaahreh kurD
.nigeb teh naa gnorps rednoz

raam ,tnirpslevreW slaoZ

lavnaalevreW

.nekiurbeg koo
meh neredna nennuk ne naats
jih tfjilb ,treovtiu dnorg ed po
tid ej slA .tnjihcsrev reev neE

gnorpsreeV

.lavnaa eredna nee ni naagrevo
fo nerednarev gnithcir nav

koo tnuk eJ .nedalpo lavnaa
ed tnuk eJ .tiuroov lens loR

tnirpslevreW

.fa kiereb nennib rednatsneget
ednjizjibtsthcid ed

po geilv ne ni thcul ed gnirpS

lavnaA ednekeozleoD



naM ageM

.neruv et fa teh mo ponk ed po snee
gon kurD .tkaaregnaa tdrow
teh sla tleedtiu edahcs tad

dlihcs edneiaard snaM dooW

dlihcsredalB

.neteihcs et ni thcul ed
gur njiz ni reev ed aiv mo hsuR
dnoh ewuort snaM ageM peoR

reevgnirps-hsuR

.retal neve neffolptno
ne nekkalp srednatsneget naa

nevjilb nemmob snaM hsarC

nemmobfeelK

.nezeik gnithcir ed flez tnuk
eJ .neeh srednatsneget rood

taag gaazlekriC snaM lateM

gaazlekriC



NAM-CAP

.newud et
gew srednatsneget mo truuvfa

retaw nelarts egithcark eid
naarkdnarb nee tnjihcsrev rE

naarkdnarB

.naats negnorps raap nee gon
tfjilb enilopmart eD .enilopmart

nee aiv ni thcul ed gnirpS

gnorps-caP

.nav orter laameleh re tdrow
NAM-CAP .ejpeonsthcark

nee tem tgidnie eid neppits
-caP jir nee tnjihcsrev rE

ejpeonsthcarK

...gitiurf
neve laamella tein neella

si tiurf teH .nelegokeb et eem
srednatsneget ej mo tiurf kaP

tiurfsunoB



37 Mii-vechters

reskob-iiM

.dfooh ej tem
...ni dnorg ed laavir ej pmats
ne thcul ed ni iaard nee kaaM

laapieH

!part estraawreen nee
tem anraad ne ,otlas nee tem

tsree rednatsneget ej kaaR

tilpsotlaS

.tucreppu
nee tem fa teh kaam ne

,neppohcs ellens tem laavir ej
rednodrevo ,nerov raan teihcS

ovlasneppohcS

.tioog meh ej sla rev tein tmok
jih raam ,kurdni epeid kjilrettel
ej kaam lab nerezji ezed teM

tootslegoK



rethcevdraawz-iiM

.laavir ej nav
lavnaa ed nav fa tgnah retnuoc
ej nav thcark eD .lavnaaneget

ed ni neetem ag ne kcolB

retnuoC

.keetsdraawz
estraawreen erekezfert
nee rood dgloveg ,gals

estraawpo tem gnorps neE

keetsdnorG

.nekueb et gew
raah fo meh mo rednatsneget

nee kaaR .nedalpo
tnuk ej eid gals edneiaard neE

lavnaa-otlaS

.nezar
taal dnorg ed revo odanrot

nee ej eemraaw gals neE

galsodanroT



grobyc-iiM

.rekrets
gon koo ez tkaam ne ,guret
neleitcejorp ekjilednajiv tstaaK

dlihcseigrenE

.edahcs ejteeb nee
tkaazroorev tohcs teH .tohcs
straawreen nee nav galsguret

ed tiunav gnorps neE

gnorpsnaaM

.tmokreen
tohcs teh raaw eezruuv

enielk nee taatstno rE .gaalmo
laanogaid tohcs nee ruuV

labruuV

.nekcolb et
rood nekerbredno fo ,neteihcs

tnemom kle po tnuk eJ .po
leitcejorp githcark nee daaL

tohcsamsalP



38 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


