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1 Belangrijke informatie

Bedankt dat je hebt gekozen voor
Pokémon™ Mystery Dungeon: Gates
to Infinity voor Nintendo 3DS™.

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

Lees voor het spelen ook de
handleiding van je Nintendo 3DS-
systeem voor meer informatie en tips
om meer plezier met deze software
te hebben.

Deze software werkt alleen met de
Europese/Australische versie van het
Nintendo 3DS-systeem.

♦ 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.

 BELANGRIJK

Belangrijke informatie over je
gezondheid en veiligheid vind je in
de applicatie Gezondheids- en
veiligheidsinformatie in het HOME-
menu.

Raak in het HOME-men  aan,

Gezondheids- en
veiligheidsinformatie

 u



gevolgd door OPENEN en lees elk
onderdeel zorgvuldig door. Druk als
je klaar bent o  om terug te
keren naar 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.

In het hoofdstuk "Gezondheids- en
veiligheidsinformatie" in de
Nintendo 3DS-handleiding vind je
tevens voorschriften over draadloze
communicatie en online spelen.

Upload, verstuur en wissel geen
content uit die illegaal of
aanstootgevend is, of de rechten van
anderen schendt, wanneer je
content deelt met andere gebruikers.
Voeg geen persoonlijke informatie
toe en zorg dat je over de
benodigde rechten en toestemming
van anderen beschikt.

Delen van informatie

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

Taalkeuze
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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.

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.censorship.govt.nz

Leeftijdsclassificatie

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.

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

© 2013 Pokémon.
© 1995-2013 Nintendo Co., Ltd./
Creatures Inc./GAME FREAK inc.
© 1993-2013 Spike Chunsoft.

This product uses Qoncept AR
Engine for Nintendo 3DS by
Qoncept, Inc.

This product uses BISHAMON by
Matchlock Co., Ltd.

■Lua
©1994-2008 Lua.org, PUC-Rio.

Permission is hereby granted, free of
charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated
documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without
restriction, including without
limitation the rights to use, copy,
modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to
do so, subject to the following
conditions:



The above copyright notice and this
permission notice shall be included
in all copies or substantial portions
of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS
IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.

■Luabind
©2003 Daniel Wallin and
Arvid Norberg

Permission is hereby granted, free of
charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated
documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without
restriction, including without
limitation the rights to use, copy,
modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to



do so, subject to the following
conditions:

The above copyright notice and this
permission notice shall be included
in all copies or substantial portions
of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS
IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Nintendo, The Pokémon Company
and Spike Chunsoft are the authors
of this software for the purpose of
copyright. All rights reserved.

CTR-P-APDP-EUR-00



2 Spelintroductie

In dit spel verken
j e allerlei Mystery
Dungeons (p. 7).
Vorm een team van
max imaal  vier
Pokémon en werk je een weg door
de dungeons, terwij l je vij anden
bevecht  en ta l loze voorwe rpen
gebruikt.

Je  Pokémon
Parad ise (p. 14)
dient als basis voor
al je avonturen. In
Parad ise kun j e
allerlei j ob requests (p. 15) van
andere Pokémon aannemen. Voor
het voltooien van job requests kun
je beloningen ontvangen in de vorm
va  (ge ld)  en voorwe rpen.
Bovendien kom j e zo verder in het
verhaal.

 n

nemennaa stseuqer boJ

nennekrev snoegnuD



Als j e Parad ise
voor het eerst ziet,
zal het je opvallen
dat er niet zo heel
veel  te  beleven
valt. Maar naarmate je verder komt
in het  ve rhaal ,  k r ij g  j e  de
moge l ij kheid om he t land  te
bewerken. Vervolgens kun je nieuwe
voorzieningen bouwen om Paradise
groter en leuker te maken (p. 14)!

Nadat je het verhaal tot op een
bepaald punt hebt doorlopen,
k rij g  j e toegang tot  de
Companion Mode. Hiermee kun
j e  een ande re Pokémon in
Paradise besturen (anders dan
de Pokémon waar je doorgaans
mee speelt), en met vrienden
spelen v ia lokale draad loze
communicatie (p. 22).

Companion Mode

♦ In de Companion Mode kun je
alleen naar Paradise en de
ve rschil lende dungeons
re izen.  Post  Town is  nie t
beschikbaar,  maar al le
voorz ieningen zi j n
voorhanden in Paradise.

nedierbtiu esidaraP eJ



3 Je avontuur beginnen

Als je het titelscherm ziet, tik je op
het  touchscreen of d ruk  j e op

 om he t  hoofdmenu te
openen.

Het hoofdspel spelen

unemdfooH

.etpots reek egirov
ed ej raaw tnup

teh fanav neglovrev
tliw ruutnova ej
ej sla roovreih seiK
.edgidniëeb leps teh
ej tadroov ,esidaraP

fo nwoT tsoP
ni negalsegpo tbeh
gnagtroov ej ej sla
tnjihcsrev eitpo ezeD

naagrooD

.nennigeb
tliw ruutnova wuein
nee ej sla roovreih
seiK .negalsegpo
tbeh snevegegleps

neeg gon ej sla
tnjihcsrev eitpo ezeD

leps wueiN



Ontdek een Magnagate! (p. 26)

Gebruik de camera van het
Nintendo 3DS-systeem om een
dungeon te zoeken waar je snel een
avontuur kunt beleven.

.negalsrev drew ej
raaw tnup teh fanav
nettavreh et ruutnova

ej ne nemok et
jib reew mo roovreih

seiK .noegnud
nee ni negalsrev

tneb ej tadan
,releps nee rood
dereg tdrow ej sla
tnjihcsrev eitpo ezeD

nemokjiB

.esidaraP raan
nerek tliw guret ne
,gnidder po nethcaw

tliw regnal tein
ej sla roovreih seiK
.gnidder po thcaw
ne )01 .p( negalsrev

tneb noegnud
nee ni ej sla

tnjihcsrev eitpo ezeD

nevegpo
gniddeR

.noegnud
ed ni etpots ej

raaw tnup teh fanav
nettavreh et ruutnova

ej mo roovreih
seiK .noegnud nee
ni negalsegpo tbeh
gnagtroov ej ej sla
tnjihcsrev eitpo ezeD

noegnud ni
neleps redreV



Wonder Mail (p. 27)

Voer het j uiste wachtwoord in om
Wonder Mail te ontvangen.

DLC (downloadbare content,
p. 25)

Extra dungeons aanschaffen.

Teamnaam wijzigen

Verander de naam van je team.

Spelgegevens wissen (p. 4)

Wis de opgeslagen spelgegevens
van je avontuur.

♦ Sommige opt ies komen
beschikbaar naarmate j e verder
komt in het spel.



4 Je avontuur beëindigen

Zorg dat j e j e voortgang opslaat,
voordat je het spel beëindigt.

Opslaan buiten dungeons

Kies in het  menu
voo r SAVE
(opslaan) (p. 21).
Je  kunt  j e
voo rtgang ook
opslaan als je tot rust komt in j e
huis, na bepaalde gebeurtenissen en
als je van spelstand wisselt (p. 21).

Opslaan in een dungeon

Als je in een dungeon bent, kun je
in het  menu kiezen voor QUICK
SAVE (snel opslaan, p. 20). Hiermee
creëer je een tijdelijk spelbestand
en ga je terug naar het hoofdmenu.

♦ De  gegevens d ie  j e zo  hebt
opgeslagen, worden gewist zodra
je spel is geladen.

naalspo gnagtroov eJ



Kies in het hoofdmenu voor DELETE
SAVE (spelgegevens wissen) om
bestaande opges lagen
spelgegevens te wissen.

♦ Gewiste gegevens kunnen niet
worden hersteld. Zorg dus dat je
zeker wee t  dat  j e de
spel gegevens w il t  wissen,
voordat j e kiest voor DELETE
SAVE (spelgegevens wissen).

nessiw
snevegeg negalsegpO

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

fo leps teh 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 tein traak
-DS/draC emaG ed redjiwrev

ne po wueinpo tein teh
trats ,tiu tein meetsys teh teZ ●



5 Besturing

Het spel  word t  voornamel ij k
bestuurd met de knoppen, maar
soms kun je ook menukeuzes maken
met het touchscreen.

Bij  het invoeren van personage- en
teamnamen.

♦ De  sl aapstand  wo rdt  n ie t
geactiveerd als j e het systeem
sluit terwij l j e speelt via lokale
draadlo ze  communicat ie  of
bladert  doo r downloadbare
content.

reovnitsket gnineideB

nessiw neket neE

negitseveb reovni
fo nereovni neket neE

/negeweb rosruC

neduoh
tkurdegni



neglovrev
tsket hcsitamotuA

nerelunnA

neglovrev tskeT

gnirutseb enemeglA

negitseveB

/negeweb rosruC



Deze besturing kun je gebruiken in
Post  Town,  Parad ise  of  in een
rasterloos gebied in een dungeon
(p. 7).

noegnud nee netiuB

negizjiw
neercshcuot evagreeW

nenot unem teH

netarp
nomékoP tem / nekjikeB

+

/+
nenneR

/nepoL

nestaalprev
)ednie( DNE raan rosruC

/negizjiw tesnekeT



6 In een Dungeon

Deze besturing kun je gebruiken in
een dungeon.

/ rood
dgloveg +nekjikdnoR

)dletsegni
si eitpo ezed

sla neella(
neduoh

tkurdegni 

naalsrevo
netceffesgnigeweb

eleusiV

neduoh
tkurdegni 

nenot dlevsthcizeg
ne retsaR

nekjiknaa
nomékoP egirubaN

nenot unem teH

+nenot
keobgolnethcireB

nenot
gaB ni neprewrooV

neduoh
tkurdegni

+

negeweb et rednoz
naalsrevo trueb neE


nekjikeb

/ lavnaa enoweg
/ nereovtiu eitca neE

+/+negeweb laanogaiD

+/+nenneR

/negeweB



negizjiw neercshcuot
evagreeW

+)71 .p(
neioog prewrooV

neercshcuot teh
po nekkit + 

nereovtiu
kcatta maet neE

+/+
/+/+nereovtiu eitca neE

+/+
negeweb

et rednoz nerednarev
gnithcir naV



7 Dungeons verkennen

Op de volgende manieren kun j e
een dungeon bezoeken.

Vanaf het kruispunt

Mystery Dungeons zijn mysterieuze
plekken in grot ten,  bergen en
andere gebieden. Elke keer dat je
er een binnengaat is de indeling
anders. Eenmaal binnen kun j e de
Mystery Dungeon alleen verlaten als
j e  he t  e inde  be reikt  o f  wo rdt
verslagen.

Het  k ru ispunt
bevindt zich tussen
Paradise en Post
Town. Neem je het
noordel ij ke  pad,
dan kom je terecht in het dungeon-
keuzescherm.

Door de poort

Als je in Paradise een j ob request
acceptee rt  (p.  15),  word t  de
Request Gate geopend. Je kunt dan
de dungeon voor die  opdracht
bezoeken.

Verdiepingen en trappen

?noegnuD
yretsyM nee si taW

nekeozeb noegnud neE



Elke dungeon bestaat  u it
verschillende verdiepingen, waarop
je een trap vindt naar de volgende
verdieping. Als je de trap oploopt
verschijnt er een bericht. Als je kiest
voor YES (ja), ga je verder naar de
volgende verdieping. Je kunt hierna
niet meer terug naar de verdieping
ervoor.

Beurten

In een dungeon verlopen de beurten
in deze  vo lgo rde :  j ij  → j e
bondgeno ten → vi j ande l ij k e
Pokémon. Elke Pokémon kan tijdens
zij n beurt een actie uitvoeren. Je
beurt is pas voorbij  als je een actie
hebt uitgevoerd.

♦ Als j e te veel beurten gebruikt
voor een verd ieping  in een
dungeon, zul je worden geraakt
doo r een aantal  windstoten,
waarna j e  personage  wordt
weggeblazen en het  avontuur
mislukt.

Rasterloze verdiepingen



Bepaalde
verdiepingen in een
dungeon z ij n
onder no rmal e
omstandigheden
rasterloos. Op deze verdiepingen
speel je niet om beurten, maar kun
je net zo bewegen als in Post Town
of Paradise. Als je echter een vijand
nadert, zal het spel overschakelen
naar beurten en beg int  er een
gevecht.

Je speelt een dungeon uit als je de
l aatste ve rdieping  be re ikt ,  of
wanneer je voldoet aan het verzoek
waarvoor je er bent. De resultaten
van j e verkenningstocht door de
dungeon worden getoond, en met
een druk op  kun j e de dungeon
weer verlaten.

Mysteriosity
Naarmate  j e
avont uur
vordert, wordt
aan dungeons
een mysterieniveau toegekend.
In dungeons me t een hoog
mysterieniveau v inden
mysterieuze dingen plaats. Zo
kunnen in een dungeon speciale
spelregels van kracht zij n, of
word je tijdelijk verplaatst naar
een andere dungeon.

nelepstiu noegnud neE



8 Het spelscherm in een dungeon

Hier wordt informatie getoond over
gevechten en de voorwerpen die je
hebt verzameld. Als j e enige tij d
niets  doe t ,  verschij nt  hier wat
spelinformatie (p. 16).

Aan de voeten van een bevriende
Pokémon verschijnt een ◎, en bij
de  voeten van een v ij andelij ke
Pokémon wordt een ◎ getoond.

Het raster wordt getoond als je 
ingedrukt houdt. De richting waarin
je kijkt is oranje gekleurd.

♦ Je kunt het spel zo instellen dat
het raster altij d wordt getoond.
Kies hiervoor in het menu voor
OTHERS (andere) en vervolgens
voor OPTIONS (opties) (p. 20),
en schakel de optie in.

❷

nomékoP erednA ❷

nethcireB ❸

gnipeidreV ❶

❺

❹

❸

❶



Je naam, niveau en HP / Max HP
worden hier getoond. Als je HP tot
nul  wo rdt  gereduceerd,  ben j e
verslagen (p. 10).

Druk o  om de informatie
d ie  op he t  touchscreen word t
getoond t e wi j zigen.  Je  kunt
achtereenvolgens wisselen tussen
de kaart ,  inf ormat ie  over de
besturing, j e status en not ities
(alleen als j e een verzoek hebt
geaccepteerd).

neercshcuoT ❺

sutats eJ ❹

 p



9 Dungeon-kaart

De kaart  word t
uitgebreid terwij l je de
dungeon verkent .
Pokémon en
voo rwe rpen
verschijnen als pictogrammen op de
kaart.

seliT rednoW

nerued ne slekatsbO

nellaV

nepparT

dnorg ed po neprewrooV

nomékoP ejirvlegoV

nomékoP ekjilednajiV

.treppink
truutseb ej eid nomékoP
ed nav margotcip teH ♦

nomékoP edneirveB



10 Vijanden bevechten

Je bevecht  vij anden met act ies.
Versla vijanden om Exp. Points te
ve rdienen.  Als  een Pokémon
genoeg Exp. Points heeft verdiend,
stij gt hij  een niveau en wordt hij
sterker.

Acties uitvoeren

Houd  ingedrukt
en druk op , ,
 o f  om een
actie uit te voeren
(p.  19) . Door
vij anden met act ies te verslaan
verdien je Exp. Points. Het gebruik
van acties kost PP (Power Points).
Als de PP voor een actie worden
teruggebracht tot nul, kun j e die
actie niet meer gebruiken, totdat de
PP weer zijn aangevuld.

Team Attack

slegersthceveG



♦ Je kunt geen andere team attack
uitvoeren, voordat je team weer
volledig op elkaar is ingespeeld.

Als j ouw team in
een dungeon goed
op e lkaar is
ingespeeld, kun je
een team at tack
uitvoeren door  ingedrukt  te
houden en op het touchscreen te
tikken. Je team voert gezamenlijk
een vernietigende aanval uit op alle
naburige vijanden. Afhankelijk van
het type Pokémon dat je bestuurt,
kunnen HP-herste l  en ande re
effecten aan de team attack worden
toegevoegd.

Vriendschap sluiten met
Pokémon

Op een bepaald moment in het
spe l  k rij g  j e toegang tot
Quagsire Assembly (p. 14). Als
de leider van je team hierna een
vijandelijke Pokémon verslaat in
een dungeon, kan die Pokémon
je vragen of hij  zich bij  het team
mag aansluiten.

♦ Als je team al uit vier leden
bestaat  moe t  j e er een
wisse len, of die Pokémon
l aten t erugkeren naar
Paradise om daar op j e te
wachten.



Een Pokémon kan evolueren als hij
een bepaald niveau bereikt of een
zeker voorwerp gebruikt. Door te
evolueren worden de statistieken
van een Pokémon ve rbe terd ,
waardoor hij  nog sterker wordt en
nieuwe acties kan leren. Kijk wel uit!
Vijandelijke Pokémon in dungeons
kunnen ook evolueren.

♦ Jij  en j e partner kunnen pas
evol ue ren nadat  j e  het
hoofdverhaal hebt voltooid.

Sommige  vi j andel i j ke
aanvallen kunnen de status
van een bevriende
Pokémon veranderen of
zij n statistieken verlagen. Soms
verdwijnt een statustoestand na een
aantal beurten, en elke status zal
worden hersteld als je de volgende
verdieping bereikt.  Je kunt  een
status echter ook herstellen door
bepaalde voorwerpen te gebruiken,
zoals zaden en besjes. Verlaagde
statistieken kunnen worden hersteld
door over Wonder Tiles te lopen
(p. 11), of door verder te gaan naar
de volgende verdieping.

negalsreV

nekeitsitats edgaalrev
ne dnatseotsutatS

noitulovE nomékoP



♦ Als een van de  bevriende
Pokémon die j e niet bestuurt
wordt verslagen, kan je avontuur
ook mislukken.

Als de HP van de Pokémon die je
bestuurt wordt teruggebracht tot
nul, ben je verslagen. Als je wordt
verslagen en geen Reviver Seeds
meer in j e Bag hebt , mislukt j e
avontuur en word je teruggebracht
naar Paradise.  Als j e pech hebt
verlies je hierdoor ook een paar van
je voorwerpen.

Hulp zoeken

I n sommige
dungeons kun j e
andere spelers via
S tree tPass™ om
hul p vragen
(p. 23) als je wordt verslagen.

♦ Het aantal keren dat j e andere
spelers tijdens een avontuur om
hulp kunt roepen is beperkt.



11 Tegels, vallen en voorwerpen

Wonder Tiles

De tegels die je in
dungeons vindt ,
veroorzaken allerlei
e f fecten als een
Pokémon erop gaat
staan. Er zijn ook vallen die onder
normale  omstand igheden nie t
zichtbaar zijn.

Als een Pokémon
op een Wonder Tile
gaat staan, worden
al zij n statistieken
hersteld. Dit geldt
zowel voor statistieken die zij n
verlaagd, als voor statistieken die
zijn verhoogd.

)(
dleg ne neprewrooV

nellav ne slegeT



Loop over een
w il lekeuri
voorwerp  op
de v loer van een
dungeon om he t
op te rapen. Voorwerpen worden
niet opgeraapt als j e er rennend
overheen loopt. Je kunt voorwerpen
gebruiken of bekijken door op  te
d rukken,  of  door het  menu te
openen en te kiezen voor ITEMS
(voorwerpen, p. 17).

♦ Je kunt geen nieuwe voorwerpen
oppakken als je Bag vol is.

Winkels in dungeons
In sommige
dungeons heeft
Kec leon een
winkel
geopend !  Je
kunt een voorwerp oprapen van
de vloer en met Kecleon praten
om het  te kopen. Je kunt j e
e igen voorwerpen ook
neerleggen op de vloer en met
Kec leon praten om ze  te
verkopen.

 fo
g



12 Het spelscherm in het dorp

Bij voorwerpen die je kunt bekijken
verschijnt ee , en bij personages
met wie j e kunt praten verschijnt
ee .

De  op de kaart geeft aan waar je
bent .  Druk  o  om de
informatie die op het touchscreen
wordt getoond te wijzigen. Je kunt
achtereenvolgens wisselen tussen
de kaart ,  inf ormat ie  over de
besturing en je status.

neercshcuoT ❷

nemmargotciP ❶

❷

❶
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13 Post Town

I n Post  Town vind  j e t al l oze
Pokémon en handige voorzieningen.

Kecleon Shop

H ie r kun j e
voorwerpen kopen
en verkopen. Als je
de voorwerpen die
j e  wil t  kopen o f
verkopen uitk iest , kun j e  op 
drukken om er verschillende tegelijk
te selecteren.

Het aantal voorzieningen dat je kunt
bezoeken neemt toe naarmate het
verhaal zich ontvouwt.

Deposit Box

♦ Deposit Boxes vind je in Paradise,
maar ook in sommige dungeons.

Je kunt voorwerpen en
 bewaren in de

Deposit  Box .
Voo rwerpen d ie  j e
hier bewaart  zul  j e
niet verliezen, ook niet als je wordt
verslagen in een dungeon. Door te
kiezen voor RECOMMENDED SETS
(aanbevolen sets), kun j e in één
keer een set handige voorwerpen
meenemen.

nwoT
tsoP ni negnineizrooV



Glorious Gold

Als je tijdens je avontuur Gold Bars
vindt, kun je die hier inruilen voor
voorwerpen .

DLC-gids (gids downloadbare
content)

Hier kun je ervoor kiezen om terug
te keren naar het hoofdmenu en
downloadbare  content aan te
schaffen (p. 25).

 fo



14 Paradise

Paradise vormt de basis voor al je
avonturen.

Quagsire Assembly

K ies voor EDIT
PARTY ( team
bewerken) om een
lijst met teamleden
te bekij ken die j e
aan j e  avonturenteam kunt
toevoegen. In de Companion Mode
(p. 2) kun je ook de Pokémon die je
bestuurt veranderen. Deze Pokémon
zal het team leiden. Je kunt hier
bovendien voorwerpen kopen en
verkopen.

In het begin is Paradise nog een
kaal landschap, maar naarmate het
verhaal  vordert  en j e  he t  land
bewerk t ,  kunnen hie r vel e
voorzieningen worden gebouwd.

Scraggy's Savvy Moves

♦ Sommige van de acties waar je

Je kunt  de Pokémon in j e team
acties laten vergeten, of acties laten
herinneren die ze zij n vergeten.
Acties die j e leert als j e niveau
wordt verhoogd, kunnen zo vaak je
wilt worden vergeten of herinnerd.

esidaraP
ni negnineizrooV



vanaf het begin van het spel over
beschikt, en acties die j e hebt
geleerd door gebruik te maken
van een TM, kunnen niet worden
herinnerd als ze eenmaal zij n
vergeten.

V-Wheel

Met een beetje geluk kun je hier de
V-Wave (p. 16) veranderen. Geef
een draai aan het wiel, en als je wint
kun j e kiezen welk type j e wil t
aanwijzen als V-Wave van de dag.
(Als je niet wint gebeurt er niets.) Je
kunt het  V-Wheel  een keer per
speldag gebruiken.

Door het land in Paradise voor te
bereiden en nieuwe voorzieningen te
bouwen,  kun j e  Paradise
ontwikkelen.

♦ Om het land voor te bereiden,
moet  j e beschikken over een
bepaalde hoeveelheid materialen

.

Het land voorbereiden

 ne

nelekkiwtno esidaraP



Voorzieningen bouwen

Roep de  hulp in
van de Gurdurr
Crew en kies voor
PREPARE
(voorbereiden) om
he t braakl iggende land  voor te
bereiden. Kies welk land j e wilt
voorbereiden en wat voor soort land
je ervan wilt maken.

Als een stuk land
eenmaal  is
voorbereid, kun je
er een voorziening
bouwen door een
van de aanwez ige  borden te
bekijken. Kies voor CALL GURDURR
(roep Gurdurr) en kies vervolgens
welke voorziening je wilt bouwen.



Di t  zi j n enke le van de
voorzieningen die je in Paradise
kunt bouwen.

Beschikbare voorzieningen

.sulyts
ed tem ejtelleps

kuel nee leepS

edilS
citraeB

.neprewroov
eredna roov

ni xoB tisopeD
ej tiu neprewroov

etkiurbegno
lessiW

pohS pawS

.sejseb ne nedaz
nav pookrev ed

ni dreesilaicepseg
njiz slekniw ezeD

sdeeS
dna seirreB

.gadleps rep
eitca néé kretsreV

sojoD evoM

.newuobrev
ne netnalp

sejseb ne nedaZ
nedleV



15 Job Requests

Je kunt allerlei verzoeken aannemen
van de ta l lo ze verschi l lende
Pokémon die je hulp nodig hebben.

♦ Challenge Board j ob requests
kunnen v ia lo kale d raad loze
communicatie worden gespeeld
met andere spelers (p. 22).

Kij k op het Request
Board of het
Challenge Board om
te  z ien we lke j ob
requests er op dat
moment beschikbaar zijn. Nadat je
een verzoek hebt gekozen, kun je
kiezen voor GO RIGHT AWAY (ga
meteen)  of SAVE FOR LATER
(bewaar voo r later) .  Als j e een
verzoek voor later bewaart, wordt
de omschri j ving bewaard in j e
takenlijst (p. 21), die je vanuit het
menu kunt bekijken.

nenepo troop eD

draoB
tseuqeR teh po kjiK



Hoe meer Paradise Points j e
ontvangt, hoe hoger je Paradise
Rank. Als je Paradise Rank stijgt,
kun j e nieuwe voorzieningen
bouwen en meer voorwerpen
bewaren in je Bag.

Paradise Points ontvangen

♦ De rechterpoort wordt geopend
voor job requests die afkomstig
zijn van het Request Board, en
de linkerpoort gaat open voor job
requests van he t  Chal l enge
Board.

K ies voor GO
RIGHT AWAY (ga
meteen), of praat
aan de bal ie met
Azumaril l en kies
voor HAND A NOTE (overhandig een
bericht) om de Request Gate te
openen. Wandel de poort door en
ga naar de dungeon voo r dat
verzoek.

Je voltooit een verzoek als j e het
gevraagde voorwerp vindt, met de
j u is te Pokémon praat  of  een
specifieke vijand verslaat. Zodra je
aan het verzoek hebt voldaan, kun
j e  de  dungeon ve rlaten om j e
beloning in ontvangst te nemen,
evenals een aantal Paradise Points.

neiootlov nekeozreV



16 Het menuscherm

Open het  menu
doo r op  te
d rukken (p.  17-
21) . In het
bovenste scherm
word t
spel info rmat ie
getoond.

De spelinformatie en sommige
voorwerpen in het  bovenste
scherm kunnen anders zijn als je
je in een dungeon bevindt, dan
wanneer j e  j e daarbui ten
ophoudt.

.tbeh ej tad
sraB dloG latnaa teHsraB dloG

eitamrofnilepS

.nepokrev
et neprewroov
fo neiootlov et

nekeozrev ,snoegnud
ni nedniv et teh rood
dleg reem lemazreV

.tbeh kaz po ej
eid  diehleeveoh eD

dleG
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17 Voorwerpen

K ies in het  menu voo r ITEMS
(voorwerpen) ) om je inventaris
te openen.

Naast de voorwerpen die gebruikt
worden door de teamleden
verschij nt een nummer. Ook bij
voorwerpen die gegooid kunnen
worden zie je een nummer, waaraan
j e kunt aflezen hoeveel j e er nog
hebt .  A ls een voo rwe rp is
geregistreerd, zie je ernaast een .
Druk op  om je inventaris op type
te rangschikken.

Selecteer een voorwerp om een lijst
me t  commando 's te  laten
verschijnen. Je kunt een voorwerp
aan een teamlid geven, weggooien
en er informatie over bekijken, om
meer te leren over de effecten van
het voorwerp.

♦ De beschikbare commando's zijn
afhankelijk van het voorwerp en
de situatie.

❷

tieticapac .xam / neprewrooV ❸

s'odnammocprewrooV ❷

siratnevnI ❶

❸
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K ies voor GIVE
(geven)  om een
voo rwe rp aan een
teamlid te geven. Elke
Pokémon in j e team
kan slechts één voorwerp bij  zich
dragen, dat hij  automatisch gebruikt
of inze t om z ij n stat ist ieken te
verhogen.

Spiesen en stenen kunnen worden
geregist ree rd als  gooibare
voorwerpen. Er kan slechts één
voo rwe rp tegel i j k worden
geregist ree rd,  doo r na het
selecteren van een voorwerp te
kiezen voor REGISTER (registreren).
Je kunt vij anden raken door het
geregistreerde voorwerp te gooien
met , terwijl je  ingedrukt houdt.

♦ Voorwerpen kunnen alleen in een
dungeon worden geregistreerd.

nerertsiger
prewroov raabioog neE

neveg neprewrooV



18 Status

Kies in het menu voor
STATUS ( ) om de
statistieken van een
Pokémon te bekij ken
en een
gevechtstactiek te bepalen.  Bij
Pokémon die effect ondervinden van
de V-Wave (p.  16)  van die dag
wordt het symbo  rechtsonder in
het portret getoond.

Sel ectee r een
Pokémon om e r
info rmat ie o ver te
bek ij ken,  zoals  de
act ies die hij  kent .
Blader door de pagina's door op 
te drukken, of door  naar links of
rechts te bewegen. In een dungeon
kun j e kiezen voor SEND HOME
(naar huis sturen), om een Pokémon
in het team (behalve je partner en
j ij) terug naar Paradise te sturen.

Pokémon-informatie

.nomékoP epyt
teh rood deolvnïeb tdrow
eitca nee nav thcark ed
koO .nepyt eredna neget
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.nomékoP
ed nav uaevin teH.vL



Team Skills zij n vaardigheden die
door iedereen in het team kunnen
worden gelee rd. Je vindt  ze in
T reasure  Boxes.  Se lecteer  de
vaardigheid en kies voor SELECT
(kiezen) om de vaardigheid te kiezen
d ie  j e w il t  g ebruiken.  Naast
geactiveerde Team Skills wordt een

 getoond.

Je kunt bepalen hoe de teamleden
zich gedragen in dungeons.

gniteeM scitcaT



19 Moves

♦ MOVES (acties) kunnen alleen
worden gese lecteerd  in een
dungeon.

Selecteer een actie en kies voor
↑MOVE UP (omhoog verplaatsen) of
↓MOVE DOWN (omlaag verplaatsen)
om de  pos it ie  te  wij z ig en.  Dit
bepaal t op welke knop j e moet
drukken om een actie uit te voeren
met de Pokémon die je bestuurt.

Selecteer de actie van een teamlid
en kies voor TURN ON/OFF (aan/uit
zetten) om het gebruik van die actie
in of uit te schakelen. Je kunt dit
ook doen door op  te drukken als
de actie is geselecteerd. Bij  de
naam van ingeschake lde act ies

Kies in het menu voor
MOVES (acties, )
om de  act ies te
bek ij ken d ie  de
Pokémon in j e team
kennen,  en het  gebruik van
spec if ieke act ies in o f  ui t  te
schakelen. Je kunt de acties van de
Pokémon d ie  j e bestuurt  zel f s
rechtst reeks vanuit  d it  menu
gebruiken.

nelekahcstiu
ne -ni seitcA

nekkihcsreh seitcA



wordt een  getoond.

"Bij  de namen va
bepaal de  act ie
word t  een
groeimeter getoond. Gebruik de
actie regelmatig om de groeimeter
te vullen. Als de meter eenmaal is
gevuld zal  de  act ie g roe ien,
waardoor de waarden voor kracht,
precisie en maximale hoeveelheid PP
zullen stijgen.

Het groeiproces van een actie wordt
door het hele team gedeeld. Als één
Pokémon een actie verbetert, delen
alle Pokémon die de actie kennen in
de voordelen."

s
n

htworG evoM



20 Andere menuopties in dungeon

H ie r zie j e  een aantal  ande re
menuopties die je in een dungeon
kunt gebruiken.

Beweeg de camera met  of  om
het gebied te bekijken.

Kies hiervoor om een voorwerp aan
j e  voe ten op te  pakken o f te
gebruiken. Je kunt het ook verruilen
voor een voorwerp in je inventaris.
Met deze optie kun je bovendien op
een Wonder Tile aan je voeten gaan
staan.

Je kunt een tijdelijk spelbestand van
je voortgang in de dungeon creëren
en terugkeren naar het hoofdmenu.
I n de Companion Mode  (p.  2 )
verandert deze menuoptie in GIVE
UP (opgeven) ,  waardoor het
avontuur wordt beëindigd en j e
wordt teruggebracht naar Paradise.

 erednA

 nevegpo
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De volgende opties zijn beschikbaar.
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21 Andere menuopties

Hier zie j e een aantal opties die
buiten een dungeon in het menu
verschijnen.

Bekijk de job requests
die je voor later hebt
bewaard. Verzoeken
waar j e niet  langer
aan wilt voldoen kun
je hier ook wissen.

♦ Verzoeken met het pictogra
kunnen v ia lo kale d raad loze
communicatie worden gespeeld
met vrienden (p. 22).

Wissel  tussen de  He ro Mode
(waarbij  j ij  het  hoofdpersonage
bestuurt) en de Companion Mode
(p. 2).

Via lokale draadloze communicatie
(p. 22) kun je een vriend uitnodigen
in jouw Paradise of het Paradise van
een vriend bezoeken.

♦ Deze optie kan alleen worden
gekozen in de Companion Mode.

)( sseleriW lacoL

)( sedoM egnahC
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Controleer de materialen die je hebt.
Materialen zijn nodig om het land in
Paradise voor te bereiden en nieuwe
voorzieningen te bouwen.

Sel ectee r deze opt ie om j e
voo rtgang op te  s laan.  Sla j e
voortgang op als je klaar bent met
spelen en keer t erug naar het
hoofdmenu.

Hier kun je spelinstellingen wijzigen
en informatie bekijken over het spel.
Bui ten een dungeon z ij n de
menuopties die hier beschikbaar zijn
beperkt.

)( srehtO

)( evaS

)( slairetaM



22 Lokale draadloze communicatie

Deze  so ftware onde rsteunt
multiplayer-spellen via draadloze
communicatie. Elke speler moet over
een exemplaar van de software
beschikken.

- Eén Nintendo 3DS-systeem per
speler

- Eén exemplaar van de software per
speler

Voorzorgsmaatregelen gedeelde
informatie

Met deze so ftware kun j e  de
bij namen van j e Pokémon en j e
teamnaam delen met anderen via
lokale draadloze communicatie. Let
bij het gebruik van deze software op
het volgende.

● Tij dens communicat ie  met
anderen kan de informatie die je
geeft door veel mensen worden
gezien.  Geef dus geen
persoonlijke informatie die kan
worden gebruikt  om j e t e
identificeren.

nelletsnI

nedehdgidoneB
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Als j e de Companion
Mode (p. 2) speelt en
in Paradise bent, kies
j e in het menu voor
LOCAL WI RELESS
(lokale draadloze communicatie).
Nod ig een vriend  ui t  in j ouw
Paradise door te kiezen voor CALL
A FRIEND (roep een vriend). Als je
het Paradise van een vriend wilt
bezoeken, kies je voor PAY A VISIT
(ga op bezoek).

Spelen in Paradise

A ls j e v ia lo kale  draadlo ze
communicatie met een vriend speelt,
kun j e  s lecht s enke le van de
gebieden in Paradise bezoeken. De
meeste voorzieningen in Paradise
kun je gewoon gebruiken.

Een dungeon verkennen

Samen met j e
vrienden kun je job
requests aannemen
van het Challenge
Board. De Request
Gate zal worden geopend, waarna
j e samen kunt  afreizen naar de
dungeon.

De multiplayer-stand beëindigen

Als j e niet langer met j e vrienden
wil t spelen, selecteer j e LOCAL
WIRELESS ( lo kale  draadlo ze
communicatie) en kies je voor STOP
LOCAL WIRELESS (lokale draadloze



communicatie beëindigen). Als je
het Paradise van een vriend wilt
verlaten, kies j e voor RETURN TO
YOUR PARADISE (terugkeren naar
jouw Paradise).



23 StreetPass

Deze software maakt gebruik van
S tree tPass (l okal e d raad loze
communicatie) om teaminformatie uit
te wisselen. Bovendien kun je door
andere spelers worden geholpen of
anderen te hulp schieten als een van
j u l l ie wo rdt  ve rs lagen in een
dungeon.

Om met behulp van deze functie te
communiceren moeten alle spelers
StreetPass op hun Nintendo 3DS-
systemen hebben ingeschakeld voor
deze software.

Voorzorgsmaatregelen gedeelde
informatie

Met deze so ftware kun j e  j e
teamnaam delen met anderen via
StreetPass. Let bij  het gebruik van
deze software op het volgende.

● Tij dens communicat ie  met
anderen kan de informatie die je
geeft door veel mensen worden
gezien.  Geef dus geen
persoonlijke informatie die kan
worden gebruikt  om j e t e
identificeren.

nelekahcsni ssaPteertS
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Bekijk de Passerby
Post in Paradise.
Vervolgens kun je
k iezen of j e
StreetPass wel of
niet wilt inschakelen.

Reviver Seeds plaatsen

Bekij k de Passerby Post en kies
voor PLACE REVIVER SEEDS (plaats
Reviver Seeds). Als j e de Reviver
Seeds eenmaal hebt gepost, kun je
spelers die op hulp wachten nadat
ze zij n verslagen in een dungeon
laten bijkomen. Het laten bijkomen
van een speler kost één Reviver
Seed. Schiet spelers te hulp, en je
vindt beloningen in de Passerby
Post.

Om StreetPass uit te schakelen ga
j e naar de systeeminstellingen en
kies je GEHEUGENBEHEER, gevolgd
door STREETPASS-BEHEER. Raak
het pictogram voor deze software
aan en k ies ve rvolgens
STREETPASS UITSCHAKELEN.

♦ Als je je spelbestand wist door in
het hoofdmenu te kiezen voor
DELETE SAVE (spelgegevens
wissen), worden j e StreetPass-
gegevens ook gewist.

nelekahcstiu ssaPteertS



Je kunt  de S tree tPass-
functionaliteit uitschakelen in de
instel l ingen voo r oude rl ij k
toezicht.

♦ Lees de  Nintendo 3DS-
hand leiding  voor mee r
informatie.



24 SpotPass

Met deze software kun je via een
interne tverbinding automatisch
berichten ontvangen over nieuwe
downloadbare content (p. 25).

Om SpotPass te gebruiken moet je
eerst:

Softwaretitels die compatibel zij n
me t Nintendo Netwo rk  maken
gebruik van verschillende functies.
Lees he t  hoo fdstuk ove r
downloadbare content (p.25) voor
informatie over andere Nintendo
Network-functies die deze software
ondersteunt.

Deze software ondersteunt  he t
gebruik van Nintendo Network™.

krowteN odnetniN revO
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- akkoo rd gaan met de
gebruikersovereenkomst voor
Nintendo 3DS-diensten en het
privacybeleid

- een internetverbinding instellen
- een SD-kaart invoeren in het

Nintendo 3DS-systeem

Als je het spel voor het eerst start,
kun je SpotPass instellen. Kies voor
YES (ja) als je het wilt inschakelen.
Als je SpotPass op dit moment niet
instelt , kun j e dat op een later
moment doen door in het Others-
menu te  kiezen voor SpotPass
SETTINGS (SpotPass-instellingen).

Je kunt de ontvangst van gegevens
v ia SpotPass op e lk moment
uitschakelen.

Instellingen

K ies in het  Othe rs-menu voo r
SpotPass SETTINGS (SpotPass-
instellingen) om SpotPass op elk
willekeurig moment uit te schakelen.

Lees de Nintendo 3DS-handleiding
voor meer informatie.

♦ Lees de hand leid ing van j e
Nintendo 3DS voor meer
informat ie  ove r de

nelekahcsni ssaPtopS

nelekahcstiu ssaPtopS



gebruikersovereenkomst en het
maken van een internetverbinding.



25 Betaalde aanvullende content

Je kunt  de moge l ij kheid om
downloadbare content aan te
schaffen beperken in de
instel l ingen voo r oude rl ij k
toezicht.

♦ Lees de  Nintendo 3DS-
hand leiding  voor mee r
informatie.

Kies in het hoofdmenu voor DLC
(downloadbare  cont ent) .  Er
verschijnt een lijst met dungeons
die kunnen worden aangeschaft.
Volg de scherminstructies om de
gewenste dungeon te kopen.

Deze software ondersteunt online
spelen via een internetverbinding.

♦ Lees de hand leid ing van j e
Nintendo 3DS-systeem voo r
informatie over het maken van
een internetverbinding.

Je kunt extra dungeons aanschaffen
en downloaden.
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Om downloadbare content aan te
schaffen, moet je over voldoende
tegoed beschikken in j e Nintendo

● Je kunt  j e  gekochte content
bekijken in het accountoverzicht
van de Nintendo eShop.

● Deze content kan niet worden
vergoed en is niet inwisselbaar
voor ande re producten o f
diensten.

● Gekochte content kan grat is
opnieuw worden gedownload.

● Deze content wordt op de SD-
kaart opgeslagen.

● Deze content is alleen bruikbaar
met het Nintendo 3DS-systeem
waarop de content is gekocht.
Als j e de SD-kaart in een ander
systeem steekt, kan deze content
daar niet op worden gebruikt.

　♦ Als de dienst is onderbroken of
stopgezet, of als je je Nintendo
eShop-account hebt gewist, is
deze  content mogel ij k  n ie t
langer te downloaden. Lees de
elektronische handleiding van
de Nintendo eShop voor meer
informatie.
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eShop-account. Als j e niet over
voldoende tegoed beschikt, wordt
j e verzocht om j e tegoed aan te
vul len.  K ies voo r TEGOED
AANVULLEN om verder te gaan.

Om je tegoed aan te vullen heb j e
een van de volgende dingen nodig.

- Nintendo eShop Card
- Nintendo eShop-

activeringsnummer
- Creditcard

♦ Je kunt je creditcardgegevens op
je systeem opslaan. Zodoende
hoef je niet telkens je gegevens
in te vul len als j e j e tegoed
aanvult.

♦ Je kunt j e  opgesl agen
credi tcardgegevens op e lk
moment  wissen door in de
Nintendo eShop te kiezen voor
INSTELLINGEN EN MEER.



26 Ontdek een Magnagate!

K ies voor DISCOVER A
MAGNAGATE! (ontdek een
Magnagate) om met de buitenste
camera (R) van het Nintendo 3DS-
systeem te zoeken naar de ingang
van een dungeon, ook wel bekend
als een Magnagate.

♦ Nadat je een bepaald punt in het
spel hebt bereikt, komt de optie
'Discover a Magnagate!' (ontdek
een Magnagate) beschikbaar in
het hoofdmenu.

Houd de
Nintendo 3DS met
beide handen vast
en beweeg hem in
het rond terwij l je
naar een ronde vorm zoekt. Plaats
de ronde vorm binnen de cirkel op
het bovenste scherm. Als de vorm
wordt herkend, knippert het scherm.
Druk als dit gebeurt snel op . Als
j e geluk hebt verschij nt  er een
Magnagate!

♦ Sommige ronde vormen worden
niet herkend.

♦ Zorg dat de ruimte waarin j e je
bevindt goed is verlicht.
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Het bewegen van he t
Nintendo 3DS-systeem om
ronde vormen te scannen met de
camera vormt een onderdeel van
deze so ftware.  Zorg  dat  j e
genoeg ruimte om je heen hebt
en houd het systeem met beide
handen stevig vast. Doe je dit
niet, dan kan dat letsel en/of
schade aan voorwerpen in j e
directe omgeving tot gevolg
hebben.

♦ Kies voor ERASE A DUNGEON
(dungeon w issen)  om al le
gegevens van een eerder
gevonden dungeon te
verwijderen.

Als je een Magnagate vindt kun je
een dungeon binnengaan. De eerste
keer dat je een dungeon betreedt
v ia een Magnagate ,  wo rdt  het
Pokémon-team voo r j e
samengesteld. Voorwerpen die je in
deze  spe lst and v indt ,  z ij n
beschikbaar in de Deposit Box van
het hoofdspel.
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27 Wonder Mail

Kies in het hoofdmenu
voor WONDER MAIL
om het
wachtwoordscherm te
openen.  Voer het
achtcij ferige wachtwoord in en kies
voor END (einde).

Voer het juiste wachtwoord in, en je
ontvangt allerlei voorwerpen.

♦ De opt ie 'Wonder Mail ' komt
beschikbaar nadat je een bepaald
punt in het spel hebt bereikt.

Wonder Mail -wachtwoo rden
worden her en der onthuld. Kijk
voor meer informat ie op de
officiële website:
Pokemon.nl/MysteryDungeon

Wachtwoorden verkrijgen

Probeer eerst het hier getoonde
wachtwoord in te voeren.

Probeer het eens!

9H6R9QSS 



28 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


