
Volg de stappen hieronder om een Mii™-personage te maken of te 
bewerken. Je kunt elk Mii-personage bewerken in de het stadhuis  
en in zijn of haar kamer. Stel ook voor alle Mii-personages in wat 
voor relatie ze met jouw Mii-personage hebben!

Mii-personages maken

Verplaats en 
draai de gelaats- 
trekken, en 
maak ze groter 
of kleiner.

Wil je een perfecte gelijkenis creëren? Overdrijf de 
gelaatstrekken van de echte persoon dan een beetje!

 Neem een foto en maak  
er een Mii-personage mee.

Nu krijg je een analyse  
van de persoonlijkheid  
van het Mii-personage te zien.

 Geef kleren en andere cadeautjes 
aan Mii-personages zodat ze nog meer 
op de echte personen lijken!

Klaar!

Verjaardagen  
bepalen o.a.  
hoe goed Mii- 
personages bij 
elkaar passen.

Kies een stem

Vul het profiel in

4.3.

2.

1.

Als je Kopiëren op TOESTAAN zet, 
kunnen andere spelers het Mii-perso-
nage bewerken als je het naar hen 
verstuurt.

Maak een gezicht  
en lichaam

Voeg brillen, moedervlekken en andere details toe.

Pas de lengte en breedte van het Mii-personage aan.

Bijnaam van het Mii-personage.

Voeg een    
persoonlijkheid toe
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Zelf Mii-personages maken is niet de enige manier om meer 
bewoners aan je eiland toe te voegen. Probeer je eiland  
zo vol mogelijk te krijgen zodat het bruist van de activiteit!

Je eilandbevolking  
vergroten

Ontvang Mii-personages via Local Play

Scan QR Code-afbeeldingen

Draag Mii-personages over vanuit Mii-maker

Vrienden die deze software ook hebben, kunnen jou via Local Play hun Mii-personages sturen.

Je kunt QR Code-afbeeldingen scannen die met deze software of met Mii-maker zijn gemaakt. QR Code-afbeeldingen die met deze 
software zijn gemaakt, bevatten extra informatie, zoals de stem, persoonlijkheid, kleren en het interieur van het Mii-personage.

Je kunt vanuit Mii-maker, de ingebouwde applicatie waarmee je Mii-personages kunt maken, Mii-personages overdragen 
naar deze software.

VOORBEELD

© 2013 – 2014 Nintendo Co., Ltd. 
Trademarks are property of their respective owners.
Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.

Deze softwaretitel bevat een elektronische handleiding om papier te besparen. Raadpleeg voor ondersteuning de elektronische 
handleiding, de handleiding van je systeem of de Nintendo-website. De elektronische handleiding is beschikbaar in PDF-formaat  
op de Nintendo-website.

BELANGRIJK: lees ook de aparte folder “Belangrijke informatie”.

Elektronische handleiding
Kies het pictogram van deze software in het HOME-menu en raak 
HANDLEIDING aan om de elektronische handleiding te bekijken. 
Lees deze handleiding zorgvuldig door om zo veel mogelijk plezier 
aan deze software te beleven.

Opmerking: je kunt de StreetPass™-functie beperken door middel van de functie voor ouderlijk toezicht. Kijk in de handleiding van 
je systeem voor meer informatie.


