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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
vij f verschillende talen: Engels,
Duits, Frans, Spaans en Italiaans. 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

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

www.pegi.info
PEGI (Europa):

USK (Duitsland):
www.usk.de

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

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

Leeftijdsclassificatie

Rusland:



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

Belangrijke informatie

Deze software (inclusief alle
bijbehorende digitale content of
documentatie die je downloadt of
gebruikt) wordt door Nintendo
uitsluitend gelicenseerd voor
persoonlijk en niet-commercieel
gebruik op je Nintendo 3DS-
systeem. Jouw gebruik van
netwerkdiensten voor deze
software is onderhevig aan de
gebruikersovereenkomst voor
Nintendo 3DS-diensten en het
privacybeleid, waarin ook de
Nintendo 3DS-gedragscode
inbegrepen is.

Ongeoorloofde reproductie of
ongeoorloofd gebruik is niet
toegestaan.
Deze software is beveiligd tegen
kopiëren om de reproductie en het
kopiëren van content te
verhinderen.
Je Nintendo 3DS-systeem en de
software zijn niet ontworpen voor
gebruik met bestaande of
toekomstige ongeoorloofde
technische wijzigingen van de
hardware of software, of gebruik in
combinatie met ongeoorloofde
apparatuur.
Nadat het Nintendo 3DS-systeem
of de software is bijgewerkt,
kunnen bestaande of toekomstige
ongeoorloofde technische



wijzigingen van de hardware of
software op je Nintendo 3DS-
systeem, of het gebruik van
ongeoorloofde apparatuur met je
Nintendo 3DS-systeem, tot gevolg
hebben dat je Nintendo 3DS-
systeem permanent ophoudt te
functioneren. Content die terug te
voeren is op ongeoorloofde
technische wijzigingen van de
hardware of software op je
Nintendo 3DS-systeem, kan worden
verwijderd.

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

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

CTR-P-AHRD-00



2 Informatie delen

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

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

Content van gebruikers
uitwisselen

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

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

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



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

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

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

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

- Voeg geen content toe die de
publieke moraal schendt.



3 Onlinefuncties

Je kunt met deze software verbinding
maken met het internet, en met
andere spelers de strijd aangaan
voor een plaats in de maandelijkse
ranglijst. Kijk voor meer informatie
over deze functie in de betreffende
sectie (zie pag. 15).

Nintendo Network is een
onlinedienst die het mogelijk
maakt online met andere spelers
van over de hele wereld te
spelen, nieuwe aanvullende
content te downloaden en nog
veel meer!

Deze software ondersteunt
Nintendo Network™.

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



● 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
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

Waarschuwingen met betrekking
tot onlinefuncties



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 deelname aan Online
Battles (online gevechten) met
andere spelers via het internet
(zie pag. 15).

● StreetPass
Beperkt StreetPass™-functies,
zoals het trainen van vivosaurs en
het uitwisselen van groeten
(zie pag. 16).



5 Wat voor spel is dit?

Graaf fossielen op

Een Fossil Park (fossielenpark) is
een plek waar je fossielen tot leven
kunt brengen als dinosaurussen en
ze met elkaar kunt laten vechten.
Ga op ontdekkingsreis als lid van
de Wardens, de bewakers van de
Fossil Parks over de hele wereld,
en ga samen met je dinosaurussen
de strijd aan!

Rij rond in je
Bone Buggy en
zoek naar
begraven
fossielen in Dig
Sites
(opgravingsgebieden).

Rij rond in Dig Sites



Gebruik je
gereedschap
om fossielen op
te graven die
onder de grond
verborgen zijn.

Je kunt je vivosaurs op
verschillende manieren
ondersteunen, zoals hun
gezondheid herstellen of het
vergroten van hun
aanvalskracht.

Dinosaurussen die je succesvol tot
leven weet te wekken, heten
vivosaurs. Jouw vivosaurs zullen je
bevelen opvolgen en voor je
vechten.

Trek met je vivosaurs als
team ten strijde!

Deze
betrouwbare
groep zal je
helpen met
opgraven en
tijdens
gevechten. Naarmate je verder
komt in het verhaal, zullen ze je
vrienden worden.

Werk samen met je Paleo
Pals



Local Play

Vorm met andere
spelers in de
buurt een team
om deel te nemen
aan toernooien en
tegen elkaar te
strijden. Je kunt
ook samenwerken
aan opgravingen.
Elke speler moet
een exemplaar
van de software
hebben en een
Nintendo 3DS-
systeem.

Internet
Strijd online
tegen andere
spelers.

StreetPass

Train met
vivosaurs die je
ontmoet via de
StreetPass-
functie.

Communicatiefuncties



6 Besturing

Bewegen /

Praten /
Onderzoeken 

Opslagscherm
weergeven

Menu weergeven 

Besturing in de Warden HQ
en andere vestigingen

Voorwerp kiezen /

Bevestigen 

Doorgaan naar
het volgende
bericht

/

Terug 

Basisbesturing

◆ Wanneer je fossielen opgraaft,
wordt de meeste besturing
uitgevoerd door het touchscreen
te gebruiken.

In de meeste gevallen kun je zowel
de knoppen als het touchscreen
gebruiken voor de besturing.



Scannen 

Sturen 

Terugkeren naar
de ingang

Gas geven /

Remmen /
Achteruit rijden 

Driften +

Draaien ++

Omhoog/omlaag
kijken 

 en  kunnen beide gebruikt
worden.

Rijbesturing



Camera bewegen

(De positie
van deze
knoppen ten
opzichte van
elkaar geeft
aan welke
kant ze de
camera op
zullen sturen.)

/

Alles bekijken
Op  drukken
en
vasthouden

Stoppen met
graven

Kijkhoek
veranderen 

Graafbesturing

Wachten 

Opgeven

Gevechtsbesturing



Wanneer deze software de
draadloze communicatiefunctie
gebruikt, gaat het
Nintendo 3DS-systeem niet in
de slaapstand, zelfs niet
wanneer het systeem is
gesloten.



7 Het spel starten

Maak 3D-foto's met gebruik van
AR-kaarten.

Camera

Bekijk hier informatie over de
vivosaurs die je tijdens je avontuur
hebt verzameld.

Fossilary

◆ De naam van je personage zul je
later kunnen veranderen.

Na de opening zal je gevraagd
worden om de naam en het
geslacht van je personage vast te
leggen.

Een nieuw spel starten

Kies je opgeslagen gegevens. Het
spel zal verdergaan waar je hebt
opgeslagen.

Verdergaan met een spel



Bekijk je vivosaurs terwij l ze hun
vrijgespeelde skills (vaardigheden)
uitvoeren.

Skills

◆ Kijk voor meer informatie
over het maken van foto's
met gebruik van AR-kaarten
in de elektronische
handleiding van AR Games™.

Gebruik de AR-kaarten
die geleverd zijn in de
verpakking van elk
systeem in de
Nintendo 3DS-familie
om met de buitenste camera's
van je systeem 3D-foto's te
maken. (Foto's kunnen niet in
3D bekeken worden op de
Nintendo 2DS.)

AR-kaarten

Deze functie maakt gebruik van
speciale AR-kaarten die voor dit
spel gemaakt zijn, en die je op
bepaalde plekken kunt kopen,
zoals de officiële website van dit
spel. Gebruik deze AR-kaarten om
speciale vivosaurs of Bone Buggies
te ontvangen die niet in het spel
zelf te vinden zijn!

AR Extras



Bezoek het plein in Fossil Park
America om je ontgrendelde
bonuscontent van AR Extras
(AR-extra's) op te halen.



8 Gegevens opslaan/verwijderen

Als je NEW GAME (nieuw spel)
kiest in het titelscherm, kun je je
huidige opgeslagen gegevens
verwijderen en vanaf het begin
beginnen.

Een nieuw spel starten

Eenmaal gewiste gegevens kunnen
niet worden hersteld, dus wees
voorzichtig.

Er zijn twee manieren waarop je je
opgeslagen gegevens kunt
verwijderen.

Gegevens verwijderen

Volg de onderstaande stappen
terwij l je in een Fossil Park bent
om je voortgang op te slaan tijdens
je avontuur:

・ Kies SAVE (opslaan, zie pag. 9).
・ Druk op .

◆ Je kunt niet opslaan als je je in
Dig Sites bevindt.



● Zet het systeem niet uit, start
het niet opnieuw op en
verwijder de Game Card/
SD-kaart niet terwij l je
gegevens opslaat, en zorg
dat er geen vuil in de
aansluitingen komt. Hierdoor
kunnen gegevens verloren
gaan.

● Gebruik geen externe
accessoires of software om
je opgeslagen gegevens te
modificeren. Dit kan ertoe
leiden dat je niet verder kunt
komen in de game of
opgeslagen gegevens
verliest. Elke modificatie is
blijvend, dus wees
voorzichtig.

Houd gelijktijdig +++ vast
tijdens het opstarten van het spel,
en kies vervolgens DELETE
(verwijderen) om alle opgeslagen
gegevens te verwijderen.

Gegevens verwijderen



9 Fossil Parks verkennen

De Missionator
4000

Neem tot drie
missies tegelijk
aan.

Het Vivonasium
Train hier je
vivosaurs
(zie pag. 16).

World Gates

Gebruik de
World Gates
(wereld-
poorten) om
tussen de Fossil
Parks te reizen.

Verscheidene faciliteiten

Druk op  of raak  aan om
het menu weer te geven. Hier
kun je onder andere je
voortgang opslaan en je
volgende missie bekijken.

Menu

In Fossil Parks kun je met mensen
praten en verscheidene andere
activiteiten ondernemen.

Deze plekken zijn het centrale punt
voor je avontuur.

Warden HQ (en andere
vestigingen)



Speed
(snelheid)

De maximale
snelheid van je
voertuig.

Load
(gewicht)

De gewichtslimiet
van je voertuig
voor onderdelen.

Sockets
(contac-
ten)

Het aantal hamers
en boren dat je
kunt uitrusten.

De Info Guide
(infogids) in de balie
aan de linkerkant van
de lobby zal je veel
dingen kunnen leren
over opgravingen en gevechten!

De infobalie gebruiken

De Garage
Ga van hieruit
naar Dig Sites.
Je kunt hier
ook je Bone
Buggy
bewerken en
zijn functies upgraden.

In Fossil Stadiums
(fossielenstadions) worden Fossil
Battle-toernooien
(fossielengevechtstoer-
nooien) gehouden.

Fossil Stadiums



Tourney
Counter

Ga naar de Tourney
Counter
(toernooibalie) om
je in te schrijven
voor een toernooi.

Global MMT
(Multi-
player
Match-
making
Terminal)

Maak gebruik van
de Global MMT
(multiplayer-
machine) om te
vechten via Local
Play
(zie pag. 12-13) of
via het internet
(zie pag. 15).

Ga naar de Group Garage
(groepsgarage) om te graven met
andere spelers (zie pag. 14).

De Group Garage

Koop in de Fossil Marts
(fossielenwinkels) gereedschappen,
of maak eens per dag gebruik van
de Dig-a-Day Lotto (dagelijkse
graaflotto).

Fossil Marts



10 Dig Sites verkennen

Druk op  om met gebruik van
de Fossil Sonar (fossielensonar)
naar fossielen te zoeken. Zorg
dat je in de buurt van een
fossiel bent, en druk op  om
te beginnen met graven.

Scannen

Er zijn veel fossielen begraven in
de Dig Sites.

Service Stations
(onderhoudsstations)
worden geregistreerd
zodra je er dicht bij in de
buurt bent. Druk op 
om contact te maken met een
Service Station en vervolgens
gebruik te maken van de
beschikbare functies.

Service Stations

Als de wilde vivosaur
heel dicht in de buurt is,
begint de strijd. Als je
wordt aangevallen
tijdens het opgraven van
een fossiel, dan faalt de opgraving
en verdwijnt het fossiel.

Wilde vivosaurs



Move to
Another
Station (naar
een ander
station reizen)

Stuur jezelf naar
een ander
Service Station.

Change
Vivosaurs
(van vivosaur
verande-
ren)

◆ Als je
zeldzame
fossielen
ontdekt en
meer vaardig-
heden
vrijspeelt, zul
je je vaardig-
heden ook
kunnen
wijzigen.

Verander welke
vivosaur je in de
strijd gebruikt.

Refill Support
Shots
(hulpshots
aanvullen)

Vul je Support
Shots aan
(zie pag. 11).

Graven

Gebruik gereedschappen zoals
hamers en boren om fossielen op
te graven. Om te slagen moet je
zorgen dat je het fossiel tijdens
het opgraven niet kapot maakt.



Je kunt via Ask a Paleo Pal (een
Paleo Pal vragen) een van je
Paleo Pals de taak geven een
fossiel op te graven wat je zelf
al eens succesvol opgegraven
hebt.

Ask a Paleo Pal

Deze gereedschappen
worden beschikbaar
naarmate je verder komt
in je avontuur. Sla er een
in het oppervlak met de
hamer om in een keer grote
stukken steen los te maken.

Beitels



LP (levens-
punten) Gezondheid

Aanval

Hou-
dingen

：zwakke houding

：optimale
houding

Verdediging

Snelheid

Kritiek (de kans dat
je een grote
hoeveelheid schade
toebrengt)

◆ Graaf fossieltypes op die je nog
niet hebt om nieuwe skills en
ervaringspunten te verdienen.

Tot leven brengen

Er zijn vier verschillende types
fossielen per dinosaurus. Als je er
een met succes weet op te graven,
zul je die dinosaurus tot leven
kunnen wekken als vivosaur.



Probeer een Challenge
Route!

Er zijn speciale
locaties
genaamt
Challenge
Routes
(uitdagings-
routes) waar zeldzame fossielen te
vinden zijn. Deze plekken worden
beschikbaar naarmate je verder
komt in je avontuur.

Elke route heeft een
boosaardige Fossil Eater
(fossielenverslinder) die eropuit
is om het fossiel te vernietigen.
Zorg dat je hem zo snel
mogelijk onderschept voordat
het fossiel vernietigd is!

Hoe het werkt



11 Fossil Battles

◆ De LP zullen na elke strijd
volledig worden hersteld.

Val een tegenstander aan met
verscheidene skills tot zijn LP
nul bereikt, om hem te verslaan.
Je wint een gevecht wanneer al
je tegenstanders verslagen zijn.

Basisregels

Gevechten vinden plaats in Dig
Sites en Fossil Stadiums. Je kunt
alleen vechten, of als onderdeel
van een team met maximaal twee
teamgenoten.

Kies je volgende skill, en je
doelwit.

Voer bevelen in



Tips voor in de strijd

Sterk
tegen

Zwak
tegen

Vuur WaterLucht

Lucht VuurAarde

Aarde LuchtWater

Water AardeVuur

Vuur deze op het juiste moment af
wanneer een vivosaur een skill
gebruikt, om met je Support Shots
verschillende soorten
ondersteuning te kunnen verlenen
aan jouw vivosaur of die van een
medestander. Sommige Support
Shots zullen je aanvalskracht
versterken, terwij l anderen je
helpen weerstand te bieden tegen
de aanvallen van je tegenstander
of zelfs je snelheid verhogen. Maak
goed gebruik van je Support Shots
om te zorgen dat je als
overwinnaar uit de bus komt!

Vuur Support Shots af

Er zijn vij f verschillende
elementtypes vivosaurs. De
aanvallen van een vivosaur kunnen
sterker of zwakker zijn afhankelijk
van het elementtype van de
vijandige vivosaur.

Elementtypes



Ontvangt minder
schade.

Sterk

Ontvangt meer schade.
Zwak

GeenGeenNeutraal

Vivosaurs veranderen van houding
wanneer ze bepaalde skills
gebruiken of erdoor geraakt
worden.

Houdingen

De Boost-meter wordt
aangevuld wanneer
bepaalde skills gebruikt
worden. Wanneer je een
aanval gebruikt die de
meter vult, zal een krachtige extra
aanval worden toegepast: de Boost
Skill (opgeladen vaardigheid).

Vaardigheden opladen

De meeste vivosaurs bezitten een
speciale kracht die een Ability
(talent) wordt genoemd. Er zijn
verschillende types Abilities -
bijvoorbeeld dat een vivosaur de
stats van zijn bondgenoten kan
versterken alleen al door aanwezig
te zijn.

Abilities



Beschadigt het
doelwit aan het
eind van elke
beurt.

Poison
(vergif-
tigen)

Zorgt dat het
doelwit bepaalde
skills niet zal
kunnen
gebruiken.

Paralyze
(verlam-
men)

Zorgt dat het
doelwit soms
fouten maakt met
betrekking tot
welke aanval er
gebruikt wordt en
wie daarvan het
doelwit is.

Confuse
(verwar-
ren)

Zorgt dat het
doelwit soms
geen skill kan
gebruiken.

Scare
(bang
maken)

Laat het doelwit
aan het eind van
elke beurt een
willekeurige
houding
aannemen.

Dizzy
(duizelig)

Sommige skills veroorzaken
statuskwalen wanneer ze succesvol
worden gebruikt. Vivosaurs
herstellen hiervan na een bepaalde
tijd.

Statuskwalen



Verhoogt de
mogelijkheid dat
er kritieke schade
wordt
toegebracht aan
het doelwit.

Distract
(aflei-
den)



12 Team Tournaments

• Eén exemplaar van de software
per speler

• Eén Nintendo 3DS-systeem per
speler

Benodigdheden:

◆ Als je slechts twee spelers in je
team hebt, zul je een Paleo Pal
als teamlid kunnen gebruiken.

Neem deel aan Fossil Stadium-
gevechtstoernooien met spelers die
in de buurt zijn, en vorm teams van
tot wel drie spelers. Als je een
toernooi wint, zul je prijzen
ontvangen.

Team Tournaments
(Local Play) 

2. Kies TEAM TOURNAMENT
(teamtoernooi).

1. Begin door een Global MMT op
te zoeken in een Fossil Stadium.

Als je een team samenstelt...
Als leider zul je teamleden kunnen
recruteren.

Instellen

1. Wanneer de namen van de
andere spelers verschijnen, kies
je LOCK (vastzetten).



3. Bereid je voor op de strijd door
een vivosaur, een Bone Buggy
en, indien nodig, een Paleo Pal
te kiezen.

2. Kies het toernooi waar je aan
wilt deelnemen.

2. Kies een Bone Buggy en een
vivosaur.

Als je aan een team
deelneemt...

1. Kies de naam van de teamleider.

Toernooiregels

Elke speler kiest individueel of hij
of zij  de Support Shots na elk
gevecht wil aanvullen.

Support Shots aanvullen

Teamleden kunnen opgeven en de
wedstrijd op elk moment zelf
verlaten. Als de leider het echter
opgeeft, zal het hele team de strijd
staken.

Opgeven



13 Local Matches

◆ Paleo Pals kunnen ook
deelnemen wanneer je niet
genoeg spelers hebt.

Via Local Matches (lokale
wedstrijden) kun je met vij f andere
spelers de strijd aangaan in een
drie-tegen-drie-wedstrijd.

Local Matches
(Local Play) 

2. Kies LOCAL MATCH.

1. Begin door een Global MMT op
te zoeken in een Fossil Stadium.

Instellen

• Eén exemplaar van de software
per speler

• Eén Nintendo 3DS-systeem per
speler

Benodigdheden:



3. Kies een Bone Buggy en een
vivosaur.

2. Kies een groep.

Als je deelneemt aan een
groep...

1. Kies de naam van de leider.

Als je een groep
samenstelt...

3. Kies een Bone Buggy en een
vivosaur.

2. Zodra iedereen een team heeft
gekozen, kies je LOCK.

Als leider kun je beslissen wanneer
de twee teams zijn ingesteld.

1. Kies een team.

◆ Elk team heeft op zijn minst
één speler nodig.

◆ Als je SHUFFLE (mixen) kiest,
zullen spelers automatisch
opgedeeld worden in teams.



14 Multiplayer-opgravingen

• Eén exemplaar van de software
per speler

• Eén Nintendo 3DS-systeem per
speler

Benodigdheden:

Bezoek een Dig Site met maximaal
twee nabije spelers. Als alle
spelers samenwerken en graven,
zal iedereen het fossiel kunnen
bemachtigen.

Multiplayer-
opgravingen
(Local Play) 

Ga om te beginnen naar de Group
Garage.

Als je kiest om als eerste te
vertrekken...

2. Kies een Dig Site.

1. Kies een Bone Buggy en een
vivosaur.

Als leider kun je beslissen waar er
gegraven wordt.

Instellen

Als teamlid kun je je aansluiten bij
een bestaand team.

Als je naar spelers zoekt...



Als teamlid kun je zelf terugkeren
naar het park als je ervoor kiest om
te vertrekken. Als je echter de
leider bent en vertrekt, zal de
groep worden ontbonden en zal
iedereen terugkeren naar het park.

2. Kies een Bone Buggy en een
vivosaur.

1. Kies de naam van een leider.

◆ Raak  (verbreken) aan om
wanneer je wilt de verbinding te
verbreken.

Er zal een speciale cirkel
verschijnen rond elke speler die 
(deelnemen) heeft aangeraakt.
Betreed de cirkel om verbinding te
maken met die speler.

Samenvoegen

Verbinding maken met
anderen

Terugkeren naar het park

Bone Buggies kunnen met elkaar
verbonden worden en zo samen
vechten en graven.

◆ Zelfs als je Bone Buggies niet
aan elkaar verbonden zijn, kun
je deelnemen aan de
opgravingen en gevechten van
andere spelers.



15 Online Battles

◆ Elke speler moet zijn of haar
eigen exemplaar van het spel en
een eigen Nintendo 3DS-
systeem hebben, en draadloze
toegang tot het internet. Kijk
voor meer informatie over deze
service op de website van het
spel.

Ga op het internet de strijd aan met
andere spelers en vecht voor een
plek op de maandelijkse ranglijst.
Overwinningen bezorgen je klasse-
en beoordelingspunten.

Online Battles
(Internet) 

2. Kies ONLINE BATTLE (online
gevecht).

1. Begin door een Global MMT op
te zoeken in een Fossil Stadium.

Gevechten voor de ranglijst

Instellen

Je zult automatisch een
tegenstander toegewezen krijgen.



Zodra je eenmaal genoeg
punten hebt verkregen, stijg je
naar de volgende klasse. De
klassen worden op de eerste
dag van elke maand opnieuw
ingesteld - op dat moment zal
je aantal punten verlaagd
worden naar het minimum aantal
dat nodig is om je huidige
klasse te behouden.

Over klassen

◆ Let op: wereldwijde ranglijsten
worden gereset volgens UTC+0
(gecoördineerde wereldtijd). Dit
is ook van toepassing op
gebruikers buiten deze tijdzone.



16 StreetPass Training

Als je andere systemen tegenkomt
waarop StreetPass is ingeschakeld
voor deze software, dan zullen er
gevens over je vivosaur en je groet
automatisch worden uitgewisseld.
Trainen met bezoekende vivosaurs
is een snelle manier om je eigen
vivosaurs sterker te maken.

StreetPass Training
(StreetPass) 

Om StreetPass uit te schakelen ga
je naar systeeminstellingen in het
HOME-menu en kies je
GEHEUGENBEHEER, gevolgd door
STREETPASS-BEHEER. Raak het
pictogram voor deze software aan
en kies vervolgens STREETPASS

StreetPass inschakelen

3. Voer een groet in om te
versturen, en kies vervolgens
een vivosaur.

2. Kies STREETPASS TRAINING.

1. Ga naar het Vivonasium in het
Warden HQ of een andere
vestiging, en praat met de
trainer.

StreetPass uitschakelen

◆ De vivosaur die je via StreetPass
verstuurt blijft gewoon bij je.



Wanneer een tegenstander wordt
weergegeven, kies je de vivosaur
die je wilt trainen.

UITSCHAKELEN.

・Kies een vivosaur van het juiste
elementtype om bonuspunten te
ontvangen.

・Hoe groter het verschil in rang
tussen jou en je tegenstander,
hoe meer punten (ervaring) je
zult opdoen.

Als je genoeg vivosaurs verzamelt
in StreetPass om de beschikbare
ruimte helemaal op te vullen, dan
zul je tijdelijk geen vivosaurs meer
kunnen tegenkomen. Je zult ze wel
weer tegen kunnen komen via
StreetPass zodra je eenmaal ruimte
hebt gemaakt door te trainen met
de vivosaurs die er al zijn.

Training

Tips voor de training

Over de ruimte

◆ Je kunt de StreetPass-functie
uitschakelen via het Ouderlijk
Toezicht.



Een andere trainingsoptie die
beschikbaar is in het Vivonasium
is de Daily Training (dagelijkse
training), die eens per dag
gekozen kan worden. Hier kun
je een trainingssessie van wel
tien gevechten doen als je
genoeg vivosaurs hebt
verzameld.

Daily Training



17 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


