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1 Belangrijke informatie

Bedankt dat je hebt gekozen voor
Animal Crossing™: New Leaf 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.

© 2012-2013 Nintendo Co., Ltd.

This product uses the LC Font
by Sharp Corporation. LCFONT,

LC Font and the LC logo mark are
trademarks of Sharp Corporation.

"QR Code reader" includes software
deliverables of Information System
Products Co., Ltd. and Institute of
Super Compression Technologies,
Inc.

QR Code is a registered trademark of
DENSO WAVE INCORPORATED in
JAPAN and other countries.

CTR-P-EGDP-EUR-00



2 Inleiding

Speel als burgemeester of inwoner
om het dorp van je wildste
fantasieën te creëren. Bouw
vriendschappen op met je buren en
maak je dorp met de beschikbare
middelen de aantrekkelijkste plaats
om te leven. Nog nooit was het
dorpsleven zo ontzettend leuk als in
Animal Crossing: New Leaf!

♦ Alleen de eerste speler die zijn
spel op het Nintendo 3DS-
systeem registreert, kan de rol
van burgemeester vervullen. Alle
volgende spelers (speler 2, 3 en
4) kunnen alleen inwoner worden.



Animal Crossing: New Leaf
gebruikt de interne kalender en
klok van je Nintendo 3DS-
systeem om een dorp te
creëren dat de actuele datum
en het seizoen van de echte
wereld volgt! Het handmatig
aanpassen van datum en tijd
kan ervoor zorgen dat je dorp
overwoekerd wordt door
onkruid, je knolrapen
(zie pag. 9) bederven en de
algehele waarde van je dorp
omlaag gaat. Hou dit in
gedachten als je het spel
speelt!



3 Besturing

Besturing in he
spe
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Menubesturin

Zwembesturin

♦ Handelingen zoals het invoeren
van je naam, zelf ontwerpen
maken (zie pag. 7) en het
selecteren van voorwerpen in je
buidel kunnen allemaal uitgevoerd

♦ Foto's die in het spel worden
gemaakt, worden automatisch
opgeslagen in Nintendo 3DS
Camera.

Voor je in de oceaan kunt duiken,
moet je eerst het duikpak halen op
het eiland.
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worden op het touchscreen.

Als je via lokale draadloze
communicatie of het internet een
ander dorp bezoekt of een bezoeker
in jouw dorp ontvangt, samen met
andere spelers via het internet op
het eiland speelt, of dromen uploadt
of downloadt naar de Dream Suite,
dan wordt de slaapstand niet
geactiveerd als het systeem wordt
dichtgeklapt.

Slaapstand



4 Om te beginnen

NEW SAVE FILE
(nieu
opslagbestand

CONTINU
(doorgaan

Kies een van d
volgende opties i
het titelmenu
Afhankelijk van of j
een opgeslagen sp
hebt of niet kunnen de opties
anders zijn.

Start een nieuw spel. Begin met een
naam voor je speler en je dorp te
registreren.

♦ Alleen de burgemeester kan een
naam voor het dorp vastleggen.

♦ Maximaal vier spelers kunnen in
een dorpje leven.

♦ Alleen de eerste speler die zich
registreert kan burgemeester
worden. Alle volgende spelers
kunnen alleen als inwoner spelen.

Ga door met een eerder opgeslagen
spel. Kies de naam van de speler om
te beginnen.

Nadat je de speler hebt gekozen
met wie je wilt verdergaan, kun je
bepaalde spelopties veranderen,

I NEED HELP FIRST... (ik
heb eerst hulp nodig)
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zoals de datum en tijd van het spel
en de mogelijkheid om eerder
opgeslagen gegevens te wissen
(zie pag. 5).

♦ Alleen inwoners kunnen naar een
ander dorp verhuizen. De
burgemeester heeft deze optie
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MOVE IN (een hui
betrekken

Deze optie wordt alleen getoond als
je nog geen gegevens hebt
opgeslagen. Je ontvangt de
gegevens van de speler die wil
verhuizen (zie pag. 15).

SPOTPASS
(zie pag. 13

Je kunt je instell ingen voor
SpotPass hier aanpassen. Als je
SpotPass gebruikt kun je soms
brieven, voorwerpen en
modelwoningen voor Happy Home
Showcase ontvangen van Nintendo.

Ouderlijk toezi

Je kunt de instellingen voor
ouderlijk toezicht van het
Nintendo 3DS-systeem aanpassen
zodat je kind beperkt wordt in het
gebruik van interactie online,
interactie via StreetPass™,
toevoegen van vrienden en delen
van foto's, (video)beelden, audio en

niet.
♦ De optie om te verhuizen

verschijnt alleen als je helemaal
klaar bent met het bouwen van je
huis.

♦ Eenmaal gewiste gegevens
kunnen niet worden
teruggehaald, dus wees
voorzichtig.
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tekst. Je kunt alsnog de instellingen
voor het delen van afbeeldingen en
tekstberichten in jouw exemplaar
van Animal Crossing: New Leaf
aanpassen, ook als je al bepaalde
beperkingen hebt ingesteld via
ouderlijk toezicht.

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

Maak verbinding met het internet via
je Nintendo 3DS-systeem om je
software bij  te werken naar de
nieuwste versie.

UPDATE DATA
(gegeven
bijwerken)

s



5 Gegevens opslaan en wissen

Druk in het spel o  om de
verschillende opties voor het
opslaan van je spel te tonen. Deze
opties komen alleen beschikbaar
nadat een bepaald punt in het spel
is bereikt.

Gegevens opsl

● Zet het systeem niet uit,
start het niet opnieuw op en
verwijder de Game Card/SD-
kaart niet terwijl 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 het spel of
opgeslagen gegevens
verliest. Elke modificatie is
blijvend, dus wees
voorzichtig.

naa
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DEMOLISH MY
HOME (mijn hui
afbreken

Je kunt je huis allee
afbreken wanneer j
als inwoner speelt
Als je deze opti
selecteert, worde
alle opgeslagen gegevens van die
inwoner gewist. Als je de
opgeslagen gegevens van de
burgemeester wilt wissen, kies dan
de optie RE-CREATE THE TOWN en
alle opgeslagen spelgegevens
worden gewist.

♦ DEMOLISH MY HOME wist de
opgeslagen gegevens van je
inwoner.

♦ RE-CREATE THE TOWN wist alle
opgeslagen gegevens van je
dorp, wat betekent dat je
helemaal opnieuw moet beginnen
met het spel.

Over de downloadversie
Waarschuwing! Als je de
software op een pc of een
ander apparaat bewaart,
worden de opgeslagen
gegevens ook bewaard. Deze
opgeslagen gegevens worden
onbruikbaar als je software op
je SD-kaart overschrijft met de
bewaarde gegevens.
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Alle gegeven
wisse

Om alle opgeslagen gegevens te
wissen houd je na het opstarten van
Animal Crossing: New Leaf  +  +
 +  ingedrukt vóór het
titelscherm verschijnt.

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

Over SD-kaarten
Foto's die in het spel gemaakt
worden met Nintendo 3DS
Camera (zie pag. 3), QR
Code®-afbeeldingen en alle
gegevens die worden
ontvangen via SpotPass
(zie pag. 13), worden
automatisch opgeslagen op de
SD-kaart.

Om geen voortgang te verliezen is
het van belang het spel op te slaan
voor je het afsluit, of voor je het
Nintendo 3DS-systeem uitschakelt.
De eerste keer dat een speler afsluit
zonder opslaan, herinnert Mr.
Resetti hem aan het belang van
opslaan. Hij  zal niet opnieuw
verschijnen tenzij  de speler ervoor

Informatie voo
ouders: Mr. Re ittes

r

n
s



kiest om het Reset Surveillance
Center (resetwaarschuwingsservice)
in te schakelen (wanneer die optie
beschikbaar komt).

Ouders worden erop gewezen dat
Mr. Resetti's persoonlijkheid en
aanspreektoon, hoewel grappig
bedoeld, autoritair kunnen
overkomen, wat kleine kinderen kan
afschrikken. Wie een ontmoeting
met Mr. Resetti wil voorkomen, kan
er eenvoudig voor kiezen het Reset
Surveillance Center niet in te
schakelen.



6 Spelscherm

Wordt getoond als je je speler
een korte tijd niet beweegt.

Raa   aan om van
pagina te wisselen.

Je kunt berichten schrijven en
versturen om zo te kletsen met
andere spelers in het dorp.

Datum en tijd

Tabbladen (zie pag. 7)

Dorpsplattegrond

Gebouwen en huizen van
inwoners

Toetsenbord

 fo k



7 Tabbladen

Kies dit om alle bijzondere kleding
of voorwerpen die je draagt te
verwijderen.

Ontvangen brieven worden
getoond in roze en brieven die je
zelf hebt geschreven in blauw. Je
kunt maximaal tien brieven
bewaren.

♦ Als je een tijdcapsule hebt
gekregen van een inwoner van
je dorp, wordt deze hier
opgeslagen.

Je kunt de onderstaande schermen
tijdens het spelen gebruiken.

Hier kun je zien welke voorwerpen
je bij  je draagt, en kun je ook je
kleding veranderen.

 Buidelvenst

Speler

Brieven

Huidige hoeveelheid Bells
(geld)

Huidige voorwerpen

re



Je kunt maximaal 16 voorwerpen
bij  je dragen, plus het voorwerp
dat je in je handen hebt.

Over het submenu
Raak ee
voorwerp aan o
het relevant
submenu t
tonen. Je kun
verschillende dingen met
voorwerpen doen, waaronder:
・ de stylus gebruiken om het

voorwerp te slepen en te
verplaatsen;

・ het voorwerp op de grond
leggen;

・ een kledingstuk aantrekken;
・ bepaalde voorwerpen als

behang in je woning
gebruiken.

♦ De schoonheidssalon wordt
beschikbaar als je een bepaalde

 Zelfgemaak
ontwer

Maak zelf ontwerpe
voor je kleding
meubels en zelfs d
dorpsvlag. Je kunt d
ook gebruiken om h
gezicht van elke speler dat is
veranderd in de Beauty Salon
(schoonheidssalon) weer terug te
brengen naar zijn oude staat.
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vooruitgang hebt geboekt in het
spel.

♦ Mii™-personages kunnen worden
gemaakt in Mii-maker. Kijk voor
meer informatie in de
Nintendo 3DS-handleiding.

♦ Als je een QR Code genereert
voor een zelfgemaakt ontwerp,
wordt die opgeslagen op de SD-
kaart.

Maak zelf een ontwerp via het
touchscreen. Houd  of 
ingedrukt om de afbeelding op het
3D-scherm te laten stoppen met
draaien.

Wissel tussen het soort voorwerp
waarvoor je een ontwerp wilt maken.

Zelf een ontwerp maken

Voorwerp wisselen

Raster tonen/verbergen

Ongedaan maken/opnieuw
uitvoeren



 Encyclo
pedi

Toont alle insecten
vissen en ander
zeedieren die je to
nu toe gevange
hebt

 Town Pass
Card (TPC
(dorpspaspoort

Een paspoort voor alle
dorpsbewoners. Toont je huidige
details en laat je bepaalde dingen
veranderen.

 Toetsen
bor

Schrij f een bericht en klets met
andere spelers!

 verandert de kleurgroep en 
verandert de tint.

Kies een schildergereedschap of
verander pen- of stempelsoort.

Laatste handeling ongedaan
maken/opnieuw uitvoeren.

Schilderdoek

Uitzoomen/inzoomen

Gereedschap

Huidig palet

Kleur veranderen
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 Beste vrien

Als je iemand als vriend registreert
op je Nintendo 3DS-systeem, kan
die een van je beste vrienden
worden in Animal Crossing: New
Leaf. Als je vriend het spel speelt op
hetzelfde moment als j ij  en jullie
zijn allebei verbonden met het
internet, kunnen jullie met elkaar
chatten via de chatfunctie in het spel
zonder dat je elkaars dorp hoeft te
bezoeken.

d



8 Dingen te doen in het dorp

Je kunt je hui
naar wen
inrichten. Als j
daarbij  d
onlinefunctie
(zie pag. 14-16) gebruikt, kun je
met je huis pronken bij  je vrienden.

Als je verder komt in het spel, wordt
de burgemeester belast met het
uitvoeren van publieke taken, zoals
bouwprojecten opzetten en
voorschriften uitvaardigen.

Je huis bouwen e
inrichte

Een dorp make

Geen enkele dag is saai in het dorp!
Bouw en ontwerp je eigen huis,
word vrienden met de buren,
probeer een visje te vangen en nog
veel, veel meer! Ben je de
burgemeester? Spring verstandig om
met deze verantwoordelijkheid als
je het dorp van je dromen bouwt.

♦ Alleen de speler die geregistreerd
staat als burgemeester kan
deelnemen aan het opbouwen van
het dorp.

Bouwprojecten
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Bouwprojecte
omvatten d
constructie e
afbraak va
gebouwen e
diensten voor het dorp, zoals een
klok in het park of een brug.

Leg de grondregel
voor je dorp me
voorschriften. Je ku
bijvoorbeeld ee
mooi dorp to
prioriteit maken, of juist een rijk
dorp.

Evenementen e
festival

Er vinde
verschillend
evenemente
plaats in een jaa
zoals de 'Bug-Of
(insectenvangwedstrijd) en
viswedstrijden. Als je hieraan
deelneemt, kun je bijzondere
voorwerpen verdienen!

Voorschriften
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9 Gebouwen in het dorp

Dorpshui

Blij f op de hoogt
van belangrijk
informatie over h
dorp en regel d
bouwprojecten e
voorschriften (zie pag. 8) die je als
burgemeester wilt uitvoeren.

Statio

Als je Nintendo 3DS Local Play
(zie pag. 15) gebruikt of online
speelt (zie pag. 16), kun je de
dorpen van andere spelers
bezoeken, of ze in jouw dorp
ontvangen.

♦ Sluit het hek op het station als

Naarmate je verder komt in het spel,
komen er meer verschillende
gebouwen en diensten beschikbaar.

Jouw wonin

Richt je woning in met de
verschillende voorwerpen en
meubels die je hebt verzameld. Je
krijgt af en toe brieven (zie pag. 10)
in de brievenbus bij  je voordeur.
Kijk regelmatig in je brievenbus; als
hij  vol is, krijg je geen brieven of
bestellingen uit de catalogus meer.
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een vriend op bezoek is om te
voorkomen dat andere spelers
ook je dorp binnen komen.

Over het prikbord
Op het prikbord naast het
station kun je zien wat er in het
dorp speelt. Je kunt er zelf ook
berichten achterlaten.

Re-Tail (kringloop
winkel

Verkoop el
mogelijk voorwer
dat je hebt, of z
ze op d
vlooienmarkt t
koop.

♦ Op sommige dagen leveren
bepaalde voorwerpen bij verkoop
extra veel op.
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Steige

Naarmate j
verder komt in h
spel, meert e
uiteindelijk ee
boot aan op d
steiger. Praat met Kapp'n, die je
voor een prijs naar het eiland vaart.
Afhankelijk van je voortgang kun je
de volgende acties ondernemen:
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10 Main Street 1

Nook's home
(makelaar

Timmy en Tommy'
winke

Bereik Main Street door de
spoorweg over te steken. Als je
verder komt in het spel, komen er
meer winkels beschikbaar.

Bezoek dez
winkel als je ee
huis wilt kopen 
uit wilt breiden

Hier kun j
gereedschap e
meubels kopen
De voorraad is ni
elke da
hetzelfde.

Over gelukskoekjes
Wissel je Play Coins
(speelmunten) in voor een
gelukskoekje in een winkel.
Kijk voor meer informatie over
speelmunten in de
Nintendo 3DS-handleiding.

Postkantoor
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Hier kun je brieve
versturen en Bell
storten o
opnemen bij  d
Bellpoint

Gebruik dit apparaat om je Bells te

Bellpoint
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storten of op te nemen. Je kunt ook
een lening voor de bouw
terugbetalen, als je daarvoor
gekozen hebt.

Over brieven schrijven
Om een brief t
schrijven moe
je eers
briefpapier kope
in een winkel. J
kunt ook een cadeau
meesturen.

Able Sister
(kleermaker

Hier kun j
kleding
accessoires e
andere vreemd
en prachtig
dingen kopen.
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11 Main Street 2

Hier kun je d
conservator d
fossielen die j
hebt gevonden
late
onderzoeken. Je kunt ervoor kiezen
om bepaalde voorwerpen te doneren
aan de museumcollectie, zoals
fossielen, diersoorten en
schilderijen. Zodra de
tentoonstellingsruimtes zich vullen
met je donaties, komen een
persoonlijke tentoonstellingsruimte
en een museumwinkel beschikbaar
als bouwproject.

Museu

♦ Gedoneerde voorwerpen worden
tentoongesteld in het museum.

Hier kun je speciale gereedschappen
en voorwerpen kopen voor je
woning of persoonlijke
tentoonstellingsruimte.

Stel je meubels of voorwerpen
tentoon op je eigen stijlvolle wijze.

Fotohokj

Museumwinkel

Persoonlijke
tentoonstellings-
ruimte.
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In de Happy Hom
Showcase (H
Showcase) kun j
de modelwoninge
van andere speler
bekijken nadat je deze hebt
ontvangen via SpotPass
(zie pag. 13) of StreetPass
(zie pag. 14). Je kunt ook een groot
deel van het meubilair en andere
voorwerpen die je in de
modelwoningen ziet, bestellen. Het
is tevens mogelijk om hier je
StreetPass-instellingen aan te
passen.

Neem een foto voor op je Town
Pass Card (dorpspaspoort)
(zie pag. 7).

HH Showcas

Dream Suit
(Droomsuite

Als je onlin
speel
(zie pag. 16), ku
je andere speler
toestaan in hu
dromen door jouw dorp te dwalen,
terwij l j ij  ook dromerig hun dorp
kunt ontdekken.

♦ Elke droom heeft zijn eigen
specifieke 12-cijferige ID-nummer

♦ Maximaal 48 modelhuizen kunnen
via StreetPass getoond worden.
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dat Dream Address (droomadres)
heet. Om een droom te
bezoeken, zoek je op dit nummer
en je komt er meteen terecht.

♦ Pas als je je Nintendo 3DS-
systeem met het internet verbindt,
kun je de Dream Suite bouwen.

♦ Dromen die al een poosje niet
zijn bijgewerkt worden
automatisch verwijderd.



12 Dingen te doen op het eiland

Eilandexcursie

Je kunt een grot
verscheiden
heid aa
minigames spele
als je deelneem
aan excursies. Door mee te doen
met deze excursies kun je Medals
(medailles) verdienen en voorwerpen
verzamelen die je nergens anders in
het spel vindt.

Lidmaatschap Clu
Tortime

Als je een bepaalde hoeveelheid

Ga aan boord van de boot bij  de
steiger om naar het eiland gebracht
te worden.

♦ Je kunt op het eiland geleende
voorwerpen niet mee terug nemen
naar je dorp.

Het eilan
onderzoeke

Pluk de vruchte
die op het eilan
groeien of lee
het duikpak om d
oceaan t
verkennen. Klets met Lloid om te
leren welke andere leuke en nuttige
dingen je kunt lenen!
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Medals hebt verdiend, kun je in de
eilandwinkel officieel lid worden van
Club Tortimer. Nadat je lid bent
geworden, kun je verbinding maken
met het internet en het eiland
verkennen met spelers van over de
hele wereld.

Lid zijn van Club Tortimer
Om officieel lid te worden van
Club Tortimer moet je:
1. als lid verbonden zijn via het

internet;
2. geen beperkingen voor het

delen van foto's, (video)
beelden, audio en tekst
hebben ingesteld via het
ouderlijk toezicht in
systeeminstellingen
(zie pag. 4);

3. geen beperkingen voor
online interactie hebben
ingesteld via het ouderlijk
toezicht (zie pag. 4) in
systeeminstellingen.

Met vriende
spele

Je kunt de minigames ook spelen als
je samen met andere spelers het
eiland bezoekt.
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13 SpotPass

- akkoord gaan met de
gebruikersovereenkomst voor
Nintendo 3DS-diensten en het
privacybeleid;

- een internetverbinding instellen;

♦ Gegevens die je ontvangt via
SpotPass worden opgeslagen op
een SD-kaart. Het wordt
aanbevolen om te allen tijde een
SD-kaart in het Nintendo 3DS-
systeem te hebben.

Om SpotPass te
gebruiken moet j
eerst

Cadeaus en HH
Showcase
gegevens
ontvange
(SpotPas

Deze software ondersteunt het
automatisch downloaden van
brieven, voorwerpen,
modelwoningen voor HH Showcase
(zie pag. 11) en andere gegevens
via een internetverbinding. Als je in
het spel SpotPass hebt geactiveerd,
zoekt je systeem automatisch naar
draadloze netwerken in de buurt
waarmee verbinding kan worden
gemaakt, zelfs als je het spel niet
speelt (bijvoorbeeld, als het
systeem in de slaapstand staat).
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- een SD-kaart invoeren in het
Nintendo 3DS-systeem.

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

Als je een spel voo
de tweede maal star
kies je SPOTPASS e
daarna OPT-I
(inschakelen) om d
instellingen van SpotPass zo te
veranderen dat gegevens kunnen
worden ontvangen.

♦ Als je ervoor kiest SpotPass niet
te activeren, kun je dit later
veranderen door in het titelmenu
SPOTPASS te kiezen, de
instructies op te volgen en te
kiezen voor OPT-IN.

Kies SPOTPASS i
het titelmenu e
daarna OPT-OU
(uitschakelen)

SpotPass inschakelen

SpotPass uitschakelen
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14 StreetPass

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

Communiceren met
personen in de
buurt (StreetPass)

Met de StreetPass-functie zoekt het 
Nintendo 3DS-systeem naar en
communiceert het met andere
Nintendo 3DS-systemen, waarbij  het
automatisch informatie over je dorp
verstuurt en informatie over andere
dorpen ontvangt.

Je moet j
registreren bij  H
Showcase in Mai
Stree
(zie pag. 11) o
StreetPass te kunnen gebruiken.

StreetPass inschakelen

StreetPass uitschakelen
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Om StreetPass uit t
schakelen ga je na
de systeem
instellingen en kies j
GEHEUGENBEHEER
gevolgd door STREETPASS-
BEHEER. Raak het pictogram voor
deze software aan en kies
vervolgens STREETPASS
UITSCHAKELEN.
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15 Local Play

Komen en gaa

Spelen met
vrienden in de
buurt (Local Play)

Bezoek het dorp van andere spelers
en nodig hen in het jouwe uit.
Verstuur de gegevens van een
inwoner naar een ander exemplaar
van Animal Crossing: New Leaf
zonder opgeslagen gegevens om
naar een ander dorp te verhuizen.
Als je met een vriend speelt via
Local Play kun je je als vrienden of
beste vrienden inschrijven.

Als ze allemaal een exemplaar van
de Animal Crossing: New Leaf-
software en een Nintendo 3DS-
systeem hebben, kunnen maximaal
vier vrienden elkaars dorp bezoeken.

- Eén Nintendo 3DS-systeem per
speler

- Eén exemplaar van de software per
speler

Instellen

Benodigdheden:

♦ Als je met een vriend via Local
Play speelt, kunnen jullie je
registreren als vrienden of beste
vrienden.

n



1. Om een ander
speler toe te staa
op bezoek t
komen in je dorp
praat je met d
portier op het station (zie pag. 9).
Daar kies je INVITE GUESTS IN
(gasten uitnodigen). Daarna kies
je A NEARBY TOWN (een dorp in
de buurt). Selecteer vervolgens
OK! om de draadloze
communicatie te activeren. Je hek
gaat nu open voor bezoekende
spelers.

♦ Een burgemeester kan niet naar

2. Om andere dorpe
te bezoeken, pra
je met de portie
op het station e
kies je VISI
ANOTHER TOWN (ander dorp
bezoeken) en daarna A NEARBY
TOWN. Selecteer vervolgens OK!
om de draadloze communicatie te
activeren. Als het systeem van de
ontvangende speler correct is
ingesteld, kun je zijn dorp
bezoeken.

Verhuize

Als je nog een exemplaar van de
Animal Crossing: New Leaf-software
en nog een Nintendo 3DS-systeem
hebt, kun je een inwoner plus de
gekoppelde huisgegevens
overzetten.

n

T
n
r

ta
n

e
,

e
n

e



een ander dorp verhuizen.
♦ Je kunt alleen verhuizen naar een

Animal Crossing: New Leaf-spel
dat nog geen opgeslagen
gegevens heeft. Wis alle
opgeslagen gegevens
(zie pag. 5) van het spel waar je
naartoe wilt verhuizen, voor je
verhuist.

♦ Je moet een huis hebben in het
dorp waar vandaan je vertrekt.

♦ Je wordt de burgemeester van
het dorp waar je heen verhuist.

♦ Je kunt de gegevens over beste
vrienden niet meenemen.

- Twee Nintendo 3DS-systemen
- Twee exemplaren van de software

1. Druk in he
titelscherm op 
selectee
CONTINUE in he
titelmenu, kies ee
speler (niet de burgemeester) en
kies daarna I NEED HELP FIRST.
Om te verhuizen kies je MOVE TO
ANOTHER TOWN.

2. Om de verhuizin
van een ander to
te staan, kies j
MOVE IN in he
titelmenu

Instellen

Benodigdheden:
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16 Online spelen

♦ Het is mogelijk om een andere
speler als beste vriend te

Met vrienden van
over de hele
wereld spele
(interne

Als je verbonden bent met het
internet kun je spelen met spelers
van over de hele wereld. Bezoek
hun dorpen en nodig hen uit in je
eigen dorp. Je kunt ook samen naar
het eiland gaan en elkaars dromen
bekijken in de Dream Suite.

Sommige functies die gebruik maken
van Nintendo Network staan vermeld
op deze pagina en op pagina 13.

Deze software ondersteunt het
gebruik van Nintendo Network™.
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registreren terwij l je verbonden
bent met het internet.

♦ Bescherm je privacy door geen
persoonlijke informatie zoals je
achternaam, telefoonnummer,
geboortedatum, leeftijd, school,
e-mail of woonadres te delen als
je met andere mensen speelt.

♦ Vriendcodes vormen een deel van
het systeem dat je laat spelen
met mensen die je kent. Als je
vriendcodes uitwisselt met
vreemden bestaat de kans dat je
informatie deelt met mensen die
je niet kent of berichten met
daarin aanstootgevende content
uitwisselt. We adviseren je dan
ook om alleen vriendcodes te
geven aan mensen die je kent.

♦ Kijk voor meer informatie over het
verbinden van je Nintendo 3DS-
systeem met het internet in de
handleiding.

Komen en gaa

Praat met de portie
op het statio
(zie pag. 9) en kie
VISIT ANOTHE
TOWN of INVIT
GUESTS IN. Daarna kies je A
FARAWAY TOWN (een dorp ver
weg).

♦ Je moet vrienden hebben
geregistreerd op je
Nintendo 3DS-systeem om online
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Praat met Kapp'n bi
de steige
(zie pag. 9) en kie
OTHER TRAVELLER
(andere reizigers). J
reismaatje kan overal in de wereld
wonen.

Samen het eilan
bezoeke

Drome
tentoonstelle

In de Dream Suit
(zie pag. 11) ga j
naar de bank o
je eigen droom t
delen en naar he
bed om die van iemand anders te
bekijken.

dorpen te kunnen bezoeken. Kijk
voor meer informatie in de
Nintendo 3DS-handleiding.

Als andere spelers je dorp bezoeken
kunnen ze ook alle zelfgemaakte
ontwerpen zien die je hebt gebruikt
in je woning, voor je kleding, de
dorpsvlag enz. Ze kunnen ook de
informatie zien die op je Town Pass
Card staat, je Mii-personage, de
berichten die je hebt achtergelaten
op het prikbord, en de brieven lezen
die je hen hebt gestuurd terwijl je in
hun dorpje was. Veel van deze

Content delen
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content is ook zichtbaar voor
spelers die jouw droom bekijken via
de Dream Suite (zie pag. 11) of als
jullie samen het eiland bezoeken
(zie pag. 12). Zorg ervoor dat je
geen content deelt die andere
spelers kan beledigen of van streek
maken.



17 Kunstenaars en beeldhouwers

Hieronder vind je een lijst van de
kunstwerken in het spel, samen met
de titel van het werk en de naam
van de kunstenaar.

● Dynamisch schilderij
Zesendertig zichten op de berg
Fuj i
De grote golf van Kanagawa
Katsushika Hokusai

● Statig schilderij
De hofdames
Diego Velázquez

● Nostalgisch schilderij
Het melkmeisje
Johannes Vermeer

● Eenvoudig schilderij
Jongen in het blauw
Thomas Gainsborough

● Beroemd schilderij
Mona Lisa
Leonardo da Vinci

● Perfect schilderij
Appels en sinaasappels
Paul Cézanne

● Adembenemend schilderij
De Nachtwacht
Rembrandt van Rijn

● Mooi schilderij
De fluitspeler
Édouard Manet

● Ontroerend schilderij
De geboorte van Venus
Sandro Botticelli

● Alledaags schilderij
De arenleessters



Jean-François Millet
● Bloemig schilderij

Zonnebloemen
Vincent van Gogh

● Warm schilderij
De geklede Maja
Francisco de Goya

● Vrolijk schilderij
De zomer
Giuseppe Arcimboldo

● Fraai schilderij
Arearea
Paul Gauguin

● Griezelig schilderij
Toneelspeler Otani Onij i III als
Yakko Edobei
Toshusai Sharaku

● Fatsoenlijk schilderij
De bar in de Folies Bergère
Édouard Manet

● Neutraal schilderij
De fruitmand
Caravaggio

● Waardevol schilderij
De Vrijheid leidt het volk
Eugène Delacroix

● Kalm schilderij
Zondagmiddag op het La-Grande-
Jatte-eiland
Georges Seurat

● Zwaarmoedig schilderij
De zaaier
Jean-François Millet

● Droefgeestig schilderij
Meisje met de parel
Johannes Vermeer

● Sereen schilderij
De dame met de hermelijn



Leonardo da Vinci
● Pittoresk schilderij

Jagers in de sneeuw
Pieter Brueghel de Oude

● Wild schilderij
Fuj in en Raij in
Tawaraya Sotatsu

● Sierlijk schilderij
Achteromkijkende schoonheid
Hishikawa Moronobu

● Prachtig standbeeld
Venus van Milo
Onbekend

● Heldhaftig standbeeld
Nikè van Samothrake
Onbekend

● Kloek standbeeld
David
Michelangelo

● Robuust standbeeld
Discuswerper
Onbekend

● Groots standbeeld
Standbeeld van koning
Kamehameha 1
Thomas Ridgeway Gould

● Mystiek standbeeld
Buste van Nefertiti
Tutmoses

● Antiek standbeeld
Shakoki-dogu
Onbekend

● Moederlijk standbeeld
De Capitolijnse wolvin
Onbekend





18 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


