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1 Belangrijke informatie

 BELANGRIJK

Belangrijke informatie over je
gezondheid en veiligheid vind je in
de applicatie Gezondheids- en
veiligheidsinformatie in het HOME-
menu.
Lees ook de Nintendo 3DS-
handleiding, in het bijzonder het
hoofdstuk "Gezondheids- en
veiligheidsinformatie", zorgvuldig
door voordat je Nintendo 3DS-
software gebruikt.

Lees deze handleiding zorgvuldig
door voordat je deze software
gebruikt. Als kinderen deze software
gebruiken, dient een ouder of voogd
deze handleiding zorgvuldig te lezen
en aan hen uit te leggen.

♦ Tenzij  anders vermeld, heeft elke
verwijzing in deze handleiding
naar "Nintendo 3DS" betrekking
op alle systemen in de
Nintendo 3DS™-familie.

♦ Wanneer je op een
Nintendo 2DS™-systeem speelt,
kun je de slaapknop gebruiken om
functies te activeren waarvoor je
het Nintendo 3DS-systeem zou
moeten sluiten.

De taal in de software is afhankelijk
van de taal die is ingesteld voor het
systeem. De software ondersteunt
zes verschillende talen: Engels,
Duits, Frans, Spaans, Italiaans en
Nederlands. Als een van deze talen
is ingesteld voor het Nintendo 3DS-
systeem, wordt die automatisch
gebruikt in de software. Als voor het
Nintendo 3DS-systeem een andere
taal is ingesteld, wordt in de
software Engels als taal gebruikt.
Lees de elektronische handleiding
van de systeeminstellingen voor
meer informatie over het instellen
van de taal.

Taalkeuze



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

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

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

www.pegi.info
PEGI (Europa):

USK (Duitsland):
www.usk.de

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

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

Leeftijdsclassificatie

Rusland:
minsvyaz.ru/ru/documents/

Belangrijke informatie

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

Ongeoorloofde reproductie of
ongeoorloofd gebruik is niet
toegestaan.
Deze software is beveiligd tegen



kopiëren om de reproductie en het
kopiëren van content te
verhinderen.
Je Nintendo 3DS-systeem en de
software zijn niet ontworpen voor
gebruik met bestaande of
toekomstige ongeoorloofde
technische wijzigingen van de
hardware of software, of gebruik in
combinatie met ongeoorloofde
apparatuur.
Nadat het Nintendo 3DS-systeem
of de software is bijgewerkt,
kunnen bestaande of toekomstige
ongeoorloofde technische
wijzigingen van de hardware of
software op je Nintendo 3DS-
systeem, of het gebruik van
ongeoorloofde apparatuur met je
Nintendo 3DS-systeem, tot gevolg
hebben dat je Nintendo 3DS-
systeem permanent ophoudt te
functioneren. Content die terug te
voeren is op ongeoorloofde
technische wijzigingen van de
hardware of software op je
Nintendo 3DS-systeem, kan worden
verwijderd.

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

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-AUNP-00



2 Over amiibo

Deze  software  onde rsteunt
.  Je  kunt  compat ibel e

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

◆ Elke amiibo kan slechts voor één
software t ite l  tege l ij k
spe lgegevens bevat ten.  Om
nieuwe spelgegevens te creëren
op een amiibo waarop al gegevens
van een andere softwaretitel zijn
opgeslagen, moet j e eerst de
bestaande spelgegevens wissen.
Je kunt  d it  doen v ia amiibo-
INSTELLINGEN ond  in het
HOME-menu.

◆ Een amiibo kan door meerdere
onde rsteunde  so ftwaret i tel s
worden gelezen.

◆ Als de gegevens op je amiibo zijn
beschadigd en nie t  kunnen
worden hersteld, kun je je amiibo
formatte ren v ia ami ibo
INSTELLINGEN ond  in het
HOME-menu.

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

 re
-

 re



BELANGRIJK
Het systeem herkent j e amiibo al
wanneer j e he t touchscreen e r
zachtj es mee aanraakt. Druk de
amiibo niet hard tegen het scherm en
s leep hem e r ook niet  me t vee l
kracht overheen.

.gidon SD3 odnetniN
roov revjirhcs-/rezel

-CFN ed ej beh meetsys-SD2
/-LX SD3/-SD3 odnetniN nee tem
nekiurbeg nennuk et obiima mO



3 Onlinefuncties

● Als je informatie of content post,
verzendt of op een andere wij ze
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 mogel ij k
door anderen kunnen worden
gezien. Gebruik in het bijzonder
bij  he t  k iezen van een
gebruikersnaam of namen voor je
Mii™-personages niet  j e echte
naam, aangezien bij  het gebruik
van draadlo ze communicat ie
anderen moge l i j k j e
gebruikersnaam en de namen van
je Mii-personages kunnen zien.

● Vriendcodes zij n onderdeel van
een systeem dat het  mogelij k
maak t  andere  gebruike rs a ls
vrienden te registreren, zodat je

Waarschuwingen met betrekking
tot onlinefuncties

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

Met deze software kun je het online
opnemen tegen andere spelers. Lees
voor meer informatie het gedeelte
over multiplayerfuncties.

.™krowteN odnetniN
tnuetsredno erawtfos ezeD

!reem leev
gon ne nedaolnwod et tnetnoc
ednelluvnaa ewuein ,neleps

et dlerew eleh ed revo nav
sreleps eredna tem enilno tkaam
kjilegom teh eid tsneidenilno

nee si krowteN odnetniN



met bekenden kunt spelen en
communiceren. Als je vriendcodes
uitwisselt met vreemden, bestaat
het r isico dat j e informatie of
berichten ontvangt  me t
beledigende of ongepaste inhoud,
of dat jouw informatie tegen je wil
door vreemden wordt gezien. We
bevel en j e daarom aan j e
vriendcode niet aan mensen te
geven die je niet kent.

● Laat j e niet in met schadelij ke,
onwe tt ig e,  bel ed igende  of
anderzijds ongepaste activiteiten
die ande re gebruike rs in
problemen kunnen brengen. Het is
in he t  b ij zonde r verboden
informatie of content te verzenden
of anderzijds openbaar te maken
die andere personen bedreigt,
beledigt of kwetst, de rechten van
anderen schend t (zoals
auteursrechten, portretrechten,
privacyrechten, publiciteitsrechten
of handelsmerken) of die door
andere  personen als  s torend
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  ged rag  wo rdt
gerapporteerd of vastgesteld, kun
j e worden bestraf t ,  door
b ij voo rbeeld  van de
Nintendo 3DS-diensten te worden
uitgesloten.

● Houd er rekening mee dat  de
Nintendo-serve rs zonder
voorafgaand bericht tijdelijk niet
beschikbaar kunnen zijn wegens
onde rhoud in geval  van
problemen, en dat onlinediensten
voor bepaalde software kunnen
worden beëindigd.



4 Ouderlijk toezicht

Je kunt bepaalde functies van deze
so ftware beperken v ia de
onderstaande instell ingen in het
ouderlijk toezicht.
◆ Lees de  Nintendo  3DS-

handleiding voor meer informatie
over het ouderlijk toezicht.

● Online interactie
Beperkt onlinewedstrij den met
andere spelers.



5 Opgeslagen gegevens

Houd tijdens het opstarten van de
software ＋＋＋ tegelijkertijd
ingedrukt voordat het titelscherm
verschijnt, om opgeslagen gegevens
te wissen.
◆ Gewiste gegevens kunnen niet

worden teruggehaald, dus wees
hier voorzichtig mee.

Je resultaten in de game worden op
bepaalde momenten automat isch
opgeslagen, bijvoorbeeld na afloop
van een wedstrijd.

naalspo snevegeG

nessiw snevegeG

.githcizroov seew
sud ,dnevjilb si eitacifidom eklE
.tseilrev snevegeg negalsegpo

fo emag ed ni nemok
tnuk redrev tein ej tad nediel

eotre nak tiD .nerecifidom
et snevegeg negalsegpo

ej mo erawtfos fo seriossecca
enretxe neeg kiurbeG ●

.naag
nerolrev snevegeg nennuk
roodreiH .tmok negnitiulsnaa
ed ni liuv neeg re tad groz
ne ,taalspo snevegeg ej ljiwret

meetsys teh tiu tein traak
-DS fo draC emaG ed redjiwreV
.tiu negnilednahsgnirutseb

edreekrev kjilettezpo tein
reov ne naa ne tiu kjiledlaahreh

tein meetsys teh teZ ●



6 Instellingen

Raak in het hoofdmen  aan om de
algemene instel l ingen en de
instellingen voor een aantal sporten
aan te passen.

labknoH

diehlenS

.ruu rep neljim fo
ruu rep retemolik
ni nevegegreew
tdrow diehlens

ed fo ni letS

labteoV

.C fo B
,A epytsgnirutseb

seiK
gnirutseB

neemeglA

srekiurbeg
edreek
-kolbeG

.neleps tliw neget
enilno tein ej raaw

srednatsneget
nav tsjil ed siW

neled eitam
-rofnileepS

.)11
.gap eiz( neled
tliw tein fo lew
eitamrofnileeps

ej ej fo seiK

keizuM

.tiu
fo ni nedjirtsdew

snedjit keizum
-dnorgrethca

nav nelepsfa
teh lekahcS

 u



floG

diehlens
-dniW

.ruu rep
neljim fo ednoces

rep sretem
ni nevegegreew

tdrow
diehlensdniw
ed fo ni letS

rettuP

.teef fo sretem
ni nevegegreew
nedrow nednatsfa

fo ni letS

dnatsfA

.sdray fo sretem
ni nevegegreew
nedrow nednatsfa

fo ni letS

nedjirdraaP

dnatsfA

.sdray fo sretem
ni nevegegreew
nedrow nednatsfa

fo ni letS



7 Personages kiezen

In het personagescherm kun je het
personage of de personages kiezen
waarmee j e speelt,  en voor elke
sport het ontwerp van de uitrusting
aanpassen.

Je kunt voor elke sport het ontwerp
van de uitrusting aanpassen.

Voor een aantal  sporten z ij n e r
individuele instellingen.

◆ Dit is alleen mogelijk wanneer je
de  uit rust ing  van he t
geselecteerde personage hebt
verkregen. Je kunt deze uitrusting
bij voorbeeld verkrij gen via de
winkel in Verzameling.

sinneT
.si gidnahsthcer fo
-sknil eganosrep

ej fo ni letS

floG
.si gidnahsthcer fo
-sknil eganosrep

ej fo ni letS

labknoH

.naag naa lab ed
rethca gitamdnah

fo hcsitamotua
-imes ,hcsitamotua
dlev teh ni sreleps

ed fo ni letS

negnilletsnI ❶

nessapnaa prewtnosgnitsurtiU ❷

❶

❹

❺

❸

❷



Beki j k de vaard igheden van
pe rsonages,  zoals  kracht  en
snelheid.

Hier kun je amiibo-kaarten gebruiken.

Je  kunt  van he t  gesel ectee rde
personage ook de sterspelervariant
of de superstervariant kiezen.
◆ Deze optie kun j e alleen kiezen

wanneer de sterspelervariant of de
superstervariant beschikbaar is.

eganosrep teh nav netnairaV ❸

floG lab ne bulC

sinneT tekcaR

nedjirdraaP loobmyS

labknoH leppunK

labteoV laB

obiima ❺

nedehgidraaV ❹



8 amiibo-kaarten gebruiken

Als je een amiibo-kaart uit de Mario
Sports-serie gebru ikt , wordt  de
sterspelervariant van dat personage
speelbaar voor de genoemde sport.

Voor elke variant van een personage
worden de  b ij behorende
vaardigheden getoond.

Supersterren hebben nog betere
vaardigheden dan sterspelers. Je
spee l t ze  vrij  door me t amiibo-
kaarten de  stand 'Weg der
supersterren' te voltooien.

Je kunt  'Weg  der supe rsterren'
spel en door in het  hoo fdmenu
amiibo-KAART te kiezen.

retsrepuS

nekjikeb netraak-obiima

.gnisreeheblab ed nav
etsok net taag tid raam ,gew
redrev lab ed ej als flog jiB ◆

?relepsrets nee si taW

.nekiurbeg ne nennacs
nennuk et traak-obiima nee
mo )7 .gap eiz( mrehcseganosrep

teh ni  seiK
.nekiurbeg

et traak-obiima nee rood
fo nenniw et rekebsneoipmak nee
ioonreot nee ni rood nelepsjirv
relepsrets nee tnuk eJ .eganosrep
laamron nee nad nedehgidraav

ereteb tfeeh relepsrets neE



floG

)lab ed nav naaB(
tietilibatS ・ 
enoztcapmI 
gnisreeheB 
dnatsfagalS 

sinneT

tceffE 
diehlenS 

thcarK 

nedjirdraaP

neiaarD 
nelletsreH 
nellensreV 

labknoH

diehlenS 
thcarK 

diehlenslaB 

labteoV

keinhceT 
diehlenS 

thcarK 

nedehgidraav netrooS

eganosrep teh nav netnairaV

klab eleG retsrepuS

klab ewualB relepsretS

klab edoR eganosrep
laamroN



.nebbeh gloveg tot gnivegmo
etcerid ej ni neprewroov

naa edahcs fo/ne meetsys teh
naa edahcs ,lestel nak tid tnaw
,thcark leev gitamrevo tem tein

meetsys teh geeweB .tsav givets
nednah edieb tem meetsys teh
duoh ne tbeh neeh ej mo etmiur
geoneg ej tad groZ .negeweb

meetsys-SD3 odnetniN
teh smos ej teom erawtfos
ezed nav kiurbeg teh snedjiT

netraaklemazreV

.negeweb et
meetsys ej rood nekjikeb nekeoh
ednellihcsrev tiunav netraak
ej nuk mublasgnilemazrev teh nI
.unemdfooh teh ni GNILEMAZREV

aiv lekniw ed tdniv eJ
.lekniw ed ni nekiurbeg et netraak
-obiima fo netnum nennoweg rood
negjirk netraaklemazrev tnuk eJ



9 Lokale multiplayer

- Eén Nintendo 3DS-systeem per
speler (maximaal zes)

- Eén exemplaar van de software per
speler (maximaal zes)

Kies de sport die je wilt spelen, en
kies in het Versus-menu vervolgens
MET MENSEN IN DE BUURT. Een
van de spelers maakt een groep,
waarna de andere spelers aan die
groep kunnen deelnemen.
◆ De spel regels en instel l ingen

worden gekozen door de speler
die de groep heeft gemaakt.

◆ De beschikbare stadions en banen
z ij n afhankel i j k van de
spelvoortgang van de speler die
de groep heeft gemaakt.

Deze game kan worden gespeeld
met maximaal  zes spelers in de
lokale multiplayerstand in Versus.
Elke speler heeft een ondersteund
systeem en een exemplaar van de
software nodig.

 reyalpitlum elakol :susreV

nelletsnI

floG sreleps reiV

sinneT sreleps reiV

nedjirdraaP sreleps seZ

labknoH sreleps eewT

labteoV sreleps reiV

sreleps latnaa laamixaM

:nedehdgidoneB



10 Online multiplayer

Kies ONLINE MET VRIENDEN in het
Versus-menu van een sport.
Volg de instructies op het scherm
om een groep te maken, waarna je
vrienden aan die groep kunnen
deelnemen. 
◆ De spel regels en instel l ingen

worden gekozen door de speler
die de groep heeft gemaakt.

◆ De beschikbare stadions en banen
z ij n afhankel i j k van de
spelvoortgang van de speler die
de groep heeft gemaakt.

Kies ONLINE WERELDWIJD om het
op te nemen tegen een wereldwijd
aanbod aan tegenstanders.
◆ Stad ions en banen worden

willekeurig gekozen.

Als j e verbinding maakt  met  het
internet, kun je online tegen anderen
spelen.

 reyalpitlum enilno :susreV

neleps
dlerew eleh ed tiu sreleps teM

neleps nedneirv teM

floG sreleps reiV

sinneT

)tleeps
nedneirv tem

ej reennaw sreleps
reiV( sreleps eewT

nedjirdraaP sreleps seZ

labknoH sreleps eewT

labteoV sreleps reiV

sreleps latnaa laamixaM



nerekkolb srelepS

.NESSIW ettols net
ne SREKIURBEG EDREEKKOLBEG

anraad ,unemdfooh
teh ni  ej seik nessiw

et sreleps edreekkolbeg tem tsjil
ej mO .nedjirtsdew ni nemokneget

reem tein tsmokeot ed
ni nad releps eid tluz eJ .nerekkolb
releps nee ej nuk djirtsdew nee aN

 .neduohegjib serocs
enilno neeg nedrow flog jiB ◆

serocs enilnO

.releps ed nav erocs enilno ed
po deolvni gonsla tnemom tad
naa tot lihcsrevnetnup teh tfeeh
,neleps teh snedjit nekorbrev

tdrow gnidnibrev ed slA ◆
.)srednatsneget nessut dnatsfa
ed tem neduoheg gnineker
koo re tdrow labteov roov(
erocs enilno egitrooskjileg
nee tem sreleps srednatsneget

ej njiz ,dlerew eleh ed
tiunav sreleps tem tleeps ej slA ◆

.gaalmo erocs ej taag
,tseilrev netnup ej slA .goohmo
erocs ezed taag ,dnatsreyalpitlum
enilno edjiwdlerew ed ni tlaaheb
netnup ej slA .0002 nav erocs
enilno nee tem tnigeb releps eklE



11 Speelinformatie delen

Als je de game voor de eerste keer
speelt , wordt  j e gevraagd of j e
SpotPass wil t  g ebruiken en
speelinformatie wilt delen. Als j e
hie rmee akkoord  gaat ,  word t
SpotPass ingeschakeld en wordt je
speelinformatie gedeeld.
◆ Raak in het hoofdme  aan om

het delen van je speelinformatie in
of uit te schakelen.

Als  he t  systeem z ich in de
slaapstand  bev ind t,  maak t  de
SpotPass™-functie van tij d tot tijd
verbinding met het internet (als er
inte rnet toegang is) om j e
speelinformatie te delen, zelfs als de
so ftware nie t  act ie f  is .  Deze
informat ie wordt  gebruikt bij  de
ontwikke l ing  van toekomst ige
producten.

 )ssaPtopS(
neled eitamrofnileepS

 un

nekiurbeg ssaPtopS



12 Contactgegevens

Meer informatie over onze producten
is te vinden op de Nintendo-website:
www.nintendo.com/countryselector

Voor hulp bij  het oplossen van
problemen lees je de handleiding
van je Nintendo 3DS-systeem, of ga
je naar:
support.nintendo.com


