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1 Gezondheid en veiligheid

Bedankt dat je hebt gekozen voor
NINTENDO PRESENTS: NEW STYLE
BOUTIQUE™ 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 zorgvuldig 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.

Gezondheids- en
veiligheidsinformatie



Raak in het HOME-men  aan,
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 derden beschikt.

Delen van informatie

De taal in het spel is afhankelijk van
de taal die is ingesteld voor het
systeem. Het spel 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

Taalkeuze
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automatisch gebruikt in het spel. Als
voor het Nintendo 3DS-systeem een
andere taal is ingesteld, wordt in het
spel 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

COB (Australië):
www.classification.gov.au

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

Leeftijdsclassificatie

Belangrijke informatie

Wanneer je deze software (inclusief
mogelijk daartoe behorende
digitale content of documentatie)
downloadt of gebruikt, en de
bijbehorende kosten hebt betaald,
ontvang je een persoonlijke,
beperkte, niet-exclusieve,
herroepbare licentie om deze
software te gebruiken op je
Nintendo 3DS-systeem. Het gebruik
van 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
distributie is niet toegestaan. Je
Nintendo 3DS-systeem en deze
software zijn niet bedoeld om te
worden gebruikt in combinatie met
ongeoorloofde apparatuur of niet-
gelicenseerde accessoires.
Dergelijk gebruik is mogelijk
illegaal, maakt de garantie ongeldig
en maakt inbreuk op je
verplichtingen onder de
gebruikersovereenkomst. Het
gebruik van dergelijke apparatuur
of accessoires kan bovendien
leiden tot letsel bij  jezelf of
anderen en kan je Nintendo 3DS-
systeem en de daarmee
samenhangende diensten
beschadigen en/of minder goed
laten functioneren. Nintendo (en
door Nintendo gelicenseerde
partijen of distributeurs) is niet
verantwoordelijk voor enige schade
of verlies als gevolg van het
gebruik van dergelijke apparatuur
of niet-gelicenseerde accessoires.

Deze software, de handleiding en
andere teksten bij  deze software
worden beschermd door nationale
en internationale wetgeving voor
intellectuele eigendommen. Het
bezit van dit document biedt je
geen licentie of ander



eigendomsrecht op dergelijk
materiaal.

Nintendo respecteert de
intellectuele eigendommen van
anderen en vraagt leveranciers van
Nintendo 3DS-software om
hetzelfde te doen. In
overeenstemming met de Digital
Millennium Copyright Act in de VS,
de richtlijn inzake elektronische
handel in de EU en andere van
toepassing zijnde wetgeving
hebben we een beleid ingevoerd
waarbij  we Nintendo 3DS-software,
indien we het nodig achten,
verwijderen als deze de
intellectuele eigendomsrechten van
anderen lijkt te schenden. Als je
denkt dat je intellectuele
eigendomsrechten worden
geschonden, kijk dan op de
volgende website om ons volledige
beleid te bekijken en je te
informeren over de rechten die je
hebt: ippolicy.nintendo-europe.com

Consumenten in Australië en
Nieuw-Zeeland kunnen kijken op:
support.nintendo.com

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

© 2012 Nintendo / syn Sophia

CTR-P-ACLP-EUR



2 Inleiding

NINTENDO PRESENTS: NEW STYLE
BOUTIQUE is een spel over mode.
Je gaat aan de slag als een
winkelbediende in een modeboetiek
waar je outifts samenstelt. Creëer je
eigen stij l en verdien genoeg
erkenning om je eigen modezaak te
openen!

Help je klanten met
het kiezen van
passende kleding
en accessoires en
laat ze er
fantastisch uitzien.

Zoek de juiste
kleding bij  elkaar,
verander je haarstijl
en gebruik make-up
om een
betoverende look te creëren!

eitacinummoc ezoldaarD

naa flezej deelK

naa netnalk ej deelK



Via draadloze
communicatie kun
je Fashion Shows
(modeshows)
organiseren met je
vrienden of je kunt gaan winkelen in
de Fashion Quarter (modewijk) met
spelers van over de hele wereld!

.njiz
dmetsegfa raakle po deog tein
nessinetruebeg egimmos nelluz

sredna ,dletsegni tbeh mutad
etsiuj ed ej tad roovre groZ

.dletsegni tbeh meetsys ej po
ej eid mutad ed nav kjileknahfa

si leps tid ni nessinetruebeg
egimmos nav gnidiudnaasdjit eD



3 Besturing

Dit spel wordt gespeeld met de
stylus. Voor sommige functies kun
je ook de knoppen gebruiken.

Gesprek
overslaan 

Overslaan (bijv.
filmpjes

Foto nemen


(terwij l 
wordt
weergegeven)

)



4 Om te beginnen

♦ Het aantal opties dat je kunt
kiezen, neemt toe naarmate je
verder komt in het spel.

Als je voor de
eerste keer speelt,
kies dan NEW
GAME (nieuw spel).
Na het opslaan van
het spel wordt de
Continue (verdergaan) optie
beschikbaar in het hoofdmenu.



Bekijk of wis opgeslagen gegevens.

Krijg nieuwe voorwerpen wanneer je
verbinding maakt met het internet.

Als je SpotPass inschakelt, krijg j

Breng de wereld van NINTENDO
PRESENTS: NEW STYLE BOUTIQUE
tot leven met AR Photo Op! Kies je
modellen, kies hun poses en
accessoires en neem daarna foto's
die je met je vrienden kunt delen! Je
hebt de ?-kaart nodig (wordt met
het systeem meegeleverd).

Creëer een outfit en bekijk deze op
de catwalk. Laat daarna de jury je
stijl vaststellen!

pO otohP RA

kool ej kjikeB

)42 .gap eiz( ™ssaPtopS

)91 .gap eiz( nedaolnwoD

)5 .gap eiz( nereheb
snevegeg negalsegpO

margotciparemaC 

.nekjikeb
et )71 .gap eiz( letit ezed

nav seitcnuf ™ssaPteertS ed ne
)02 .gap eiz( )kjiwedom( retrauQ
noihsaF ed revo sejpmlifeitcurtsni

ed rednoraaw ,sejpmlif eredree
mo naa margotcip tid kaaR

!eitamrofni ellovedraaw
e



♦ Als je het systeem sluit terwij l je
online speelt, tijdens Local Play
of tijdens een filmpje, zal de
slaapstand niet geactiveerd
worden.



5 Gegevens opslaan en wissen

Je kunt maar een spel tegelijk
opslaan.

Om je voortgang op te slaan ga je
naar My Apartment (mijn
appartement) (zie pag. 12) of naar
My Shop (mijn winkel) (zie pag. 14)
en kies je SAVE (opslaan).

・ Gedownloade voorwerpen
・ Foto's die in het spel genomen

zijn (zie pag. 11)
・ Ontvangen Stylist Cards

(visitekaartjes) (zie pag. 17)
・ Ontvangen berichten

(zie pag. 24)

♦ Gegevens worden automatisch
opgeslagen als je via de
communicatiestand speelt.

♦ De volgende gegevens worden
automatisch op de SD-kaart
opgeslagen:

naalspo snevegeG



♦ Als je de downloadgegevens
wist, zullen gedownloade
voorwerpen op foto's worden
vervangen door andere
voorwerpen.

gegevens beher

Om opgeslagen gegevens te
bekijken of te wissen kies je
MANAGE SAVE DATA (opgeslagen
gegevens beheren) op het
titelscherm. Er zijn twee soorten
opgeslagen gegevens en deze
worden afzonderlijk beheerd.

Je voortgang in het spel.

Gedownloade voorwerpen.

snevegegdaolnwoD

snevegeglepS

ne
negalsegpO

nessiw snevegeg ellA

.tdrow tratsegpo erawtfos ed sla
 +  +  +  po gidjitkjileg

ej kurd nessiw et traak-DS ed po
snevegeg ne snevegegleps mO

.nedrow dletsreh tein nennuk
snevegeg etsiweg :po teL ♦



.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
naa ne tiu tein meetsys teh teZ ●



6 Als er een klant binnenkomt

Er zullen
verschillende
klanten naar de
winkel komen.
Raak  of  aan om
naar andere
klanten te kijken.

Raak SERVE
(helpen) aan om
met klanten te
praten om er achter
te komen wat ze
zoeken. Raak daarna NO PROBLEM!
(geen probleem!) aan om een
bestelling aan te nemen en om
artikelen te zoeken (zie pag. 7).

nepleh netnalK



7 Outfits kiezen

Kies outfits op
basis van wat
de klanten
willen en op
basis van hun
budget.

Raak artikelen in de etalage aan om
ze te kiezen. Raak OK aan als je
tevreden bent met je keuze.

geltiulepS



Kies uit verschillende soorten
artikelen.

Beweeg het -pictogram op de
schuifbalk of raak  of  aan om
door de lijst heen te bladeren.

Bekijk het gesprek met de klant
opnieuw.

Bekijk uitvergrote artikelen op het
bovenste scherm.

Beweeg de stylus naar links of
rechts om de paspop op het
bovenste scherm te draaien.

Je kunt verschillende soorten
zoekopdrachten kiezen, het laatst
gekozen voorwerp verwijderen of
opnieuw starten vanaf het begin.

Je kunt artikelen
zoeken op basis
van bijvoorbeeld
stijl of merk.

nekeoZ

nenepo uneM

neiaarD

nemooZ

nekjikeb gnilletseB

klabfiuhcS

egalatE

trooS





8 Artikelen aanraden

Je kunt artikelen
aan klanten
aanraden door TRY
IT ON! (pas het
eens!) of TAKE A
LOOK (neem een kijkje!) te kiezen.
Kies de eerste optie als je zeker
bent van je keuze. Als het artikel de
klant bevalt, dan zal deze de outfit
kopen.

♦ Als je TRY IT ON! (pas het eens!)
kiest en de outfit bevalt de klant
niet, dan zal deze de boetiek
verlaten. Als je echter TAKE A
LOOK! (neem een kijkje!) kiest,
dan heb je drie kansen om de
klant te imponeren.

tegduB 

.nereroced et wueinpo
keiteob ed mo fo nelletseb

et gnidelk mo nekiurbeg
flez dleg teh tnuk eJ .nepokrev

et netnalk naa nelekitra rood
negohrev tegdub teh tnuk eJ



9 Iedereen gelukkig maken

Je kunt "happiness"
(geluk) vergaren als je
klanten tevreden stelt
of als er iets positiefs
met je gebeurt.

Aan het einde van
elke dag zal het
geluk dat je hebt
vergaard, de maan
een beetje vullen.
Als de maan vol is, zul je in staat
zijn om meer dingen te doen in het
spel. Ook krijg je toegang tot
nieuwe locaties en zullen er nog
veel meer positieve dingen
gebeuren!

naam elloV



10 Kaart

Dit is de boetiek waar je werkt.

Je kunt je outfit en make-up
veranderen of het spel opslaan.

Je kunt je
haar verven
of je
haarstij l of
de vorm van
je
wenkbrauwen veranderen.

Je kunt hier kleding, tassen en
andere accessoires kopen
(zie pag. 15).

♦ Je kunt meer locaties bezoeken
naarmate je verder komt in het
spel.

Raak de locatie aan waar je heen
wilt. Als je naar een locatie gaat die
gemarkeerd is met , zal er zich
een gebeurtenis voordoen. Beweeg
de stylus naar links of naar rechts
om de kaart te bekijken.

tsilaicepssdiehnoohcS

etmiureitisopxE

tnemetrappa njiM

nolasraaH

)lekniw njim( onareV



Je kunt hier cosmetica en make-
up kopen (zie pag. 12).

♦ Ga naar je appartement om
make-up op te doen.



11 Foto's nemen

Je kunt de foto's die je genomen
hebt bekijken in het album
(zie pag. 13) of ze aan je Stylist
Card (visitekaartje) toevoegen. Je
kunt tevens je appartement opnieuw
decoreren of je outfit veranderen
aan de hand van een foto.

Om een foto t
nemen druk je
op  als 
wordt
weergegeven.

♦ Je kunt maximaal 100 foto's
opslaan.

e

s'otof tem reizelP



12 Mijn appartement

Dit is je
appartement. Hier
kun je je outfit
veranderen, make-
up op doen en het
interieur wijzigen.

♦ Er komen meer opties
beschikbaar naarmate je verder
komt in het spel.

De tijd verstrijkt als je uitrust in je
appartement. Het dagdeel verandert
van ochtend, middag, avond naar
nacht.

♦ Het dagdeel is van invloed op
welke locaties toegankelijk zijn
en welke klanten je boetiek
bezoeken.

Kies welke kleren je wilt dragen.

Verander de look
van je appartement.
Kies CHANGE
COLOUR (kleur
wijzigen) om de
kleur van voorwerpen te veranderen.

nereroced wueinpO

tsakgnidelK

thcaN/gaD



Verander je
make-up door
de cosmetica
te gebruiken
die je bij  de
schoonheids-
specialist hebt gekocht.

pu-ekaM

.otof
nee nav dnah ed naa nerëerc

et wueinpo tnemetrappa ej roov
eitaroced fo pu-ekam ,tiftuo nee

mo nezeik )nerëipok otof nav(
OTOHP MORF YPOC koo tnuk eJ

dleg eJ 

.nereroced eem wueinpo
tnemetrappa ej re tnuk ej fo

nevegtiu tsilaicepssdiehnoohcs
fo nolasraah ed jib

dleg ej tnuk eJ .ni eennometrop
negie ej taag keiteob ej

nav tsgnerbpo ed nav leed neE



13 Mobiele telefoon

♦ Je speelt functies vrij  naarmate je
verder komt in het spel.

Je kunt je mobiele
telefoon op vele
plekken gebruiken,
zoals bijvoorbeeld in
je appartement of op
de kaart.



Bekijk en sorteer
de foto's die je
hebt genomen.

Raak  aan om de foto aan je
favorieten toe te voegen.

Aan favorieten toevoegen

Als Nintendo 3DS-foto opslaan. Je
kunt de foto bekijken in de
Nintendo 3DS Camera-applicatie.

Als foto opslaan

Raak  aan om een foto te
verwijderen.

Foto verwijderen

Bekijk de lijst met modetermen.

Een modeblad
voor op je
mobiele
telefoon.
Bekijk de
laatste
nieuwtjes!

Bekijk je agenda voor vandaag en
morgen.

adnegA

secnauN

srennigeb roov edoM

mublA



Bekijk informatie over de klanten die
je hebt ontmoet. Het -pictogram
wordt weergegeven bij  tevreden
klanten en het -pictogram wordt
weergegeven bij  klanten die je heel
erg blij hebt gemaakt.

Je Stylist Card (visitekaartje) dat je
met anderen kunt delen via
StreetPass (zie pag. 17).

Je kunt de Fashion Quarter
(modewijk) bezoeken als je
verbinding maakt met het internet.

Geniet samen met vrienden van een
Fashion Show (modeshow) via Local
Play.

Bekijk je berichten.

nethcireB

)32 .gap eiz( )wohsedom(
wohS noihsaF ezoldaarD

)22-02 .gap eiz(
)kjiwedom(

retrauQ noihsaF

)ejtraaketisiv( draC tsilytS

tsjilnetnalK



14 In je winkel

Je kunt de paspoppen aankleden en
het interieur aanpassen.

Kleed de paspoppen aan en plaats
ze in de etalage.

Je kunt zowel
de binnenkant
als de
buitenkant van
je winkel
aanpassen.

Kies muziek die je in je boetiek wilt
afspelen.

Verkoop de artikelen die je op
voorraad hebt. Je krijgt de helft van
de prijs van de artikelen die je
besteld hebt, terug.

gnimiurpO

keizumlekniW

nessapnaA

popsaP



15 Expositieruimte

Hier kun je
artikelen voor je
boetiek bestellen.
Tik op  om een
lijst met merken te
bekijken. Het
hangt van het seizoen af wat voor
artikelen er te koop zijn. 



Op voorraad in je boetiek

In je appartement

Tijdelijke uitverkoop

Aan winkelwagen toegevoegd

♦ Je kunt maximaal 10 stuks van
hetzelfde artikel hebben (inclusief
de voorraad van je boetiek).

♦ Als je een artikel bestelt, zal er
een proefstuk bij je appartement
bezorgd worden.

. Kies de
artikelen die je
wilt kopen, en
raak ADD TO
CART (aan
winkelwagen
toevoegen) aan.

. Raak CART
(winkelwa-
gen) aan om
het aantal
artikelen dat je
wilt bestellen
te wijzigen, en raak daarna OK
aan om te bestellen.

 　

 　

nelletseB

nemmargotciP





16 Fashion Contests

Zodra de
wedstrijdhal
geopend
wordt, kun je
met je boetiek
deelnemen aan
Fashion Contests
(modewedstrijden).



17 Stylist Cards

Als je StreetPass voor deze
software op je systeem hebt
ingeschakeld, zul je automatisch
Stylist Cards (visitekaartjes) en
cadeautjes uit kunnen wisselen
zodra je bij  een andere speler die
dit spel speelt, in de buurt komt.

(visitekaartjes) 
(StreetPass

Ga naar MOBILE (mobiele telefoon)
→ STYLIST CARD (visitekaartje)→
YOUR STYLIST CARD (je
visitekaartje) en raak ACTIVATE
STREETPASS (StreetPass
inschakelen) aan. 

♦ Raak DEACTIVATE STREETPASS
(StreetPass uitschakelen) aan om
StreetPass uit te schakelen.

♦ Je kunt de Streetpass-functie
beperken met behulp van de
functie voor ouderlijk toezicht.
Lees de Nintendo 3DS-
handleiding voor meer informatie.

nelekahcsni ssaPteertS

 )™
tiu
sdraC tsilytS lessiW



(visitekaartje

De Stylist Card
(visitekaartje) die
je gebruikt voor
het uitwisselen van
gegevens met
andere spelers via
StreetPass. Je kunt je naam en de
naam van je boetiek wijzigen door
EDIT (wijzigen) aan te raken. Je kunt
ook je voorkeuren met betrekking
tot je Stylist's Pick (keuze van de
stylist) instellen (zie pag. 20).

)
draC tsilytS eJ

.nevjirhcsrevo ejtraak etsduo
teh ejtraak etswuein teh laz

,tdjirhcsrevo latnaa tid ej slA
.naalspo )sejtraaketisiv( sdraC

tsilytS 001 laamixam tnuk eJ -
.negalsegpo

traak-DS ed po nedrow
tgnavtno ssaPteertS aiv ej

eid )sejtraaketisiv( sdraC tsilytS -
.ssaPteertS

tem kiurbeg roov dreertsigereg
nebbeh erawtfos ezed sreleps

ella neteom nerecinummoc
et raakle tem eitcnuf

ezed nav pluheb tem mO -



♦ Kaartjes die je aan je favorieten
hebt toegevoegd worden niet
automatisch overschreven.

Bekijk de Stylist Cards
(visitekaartjes) die je van andere
spelers hebt ontvangen. Raak  aan
om een kaartje aan je favorieten toe
te voegen. Je kunt maximaal 20
kaartjes toevoegen.

Card
(visitekaartjes

.nekeozeb tnalk sla
keiteob ej nelluz ,negnavtno tbeh

)ejtraaketisiv(
draC

tsilytS nee ej eiw
nav neranegie

-keiteoB

)
s

tsilytS negnavtnO



18 Nintendo Network

Deze software ondersteunt het
gebruik van Nintendo Network™.

In het Fashion Quarter (modewijk)
kan je items ontvangen, en met
spelers van over de hele wereld
communiceren. Ook ontvang je
notificaties wanneer de SpotPass™
actief is. Kijk in de spelhandleiding
(p. 19-22) voor meer informatie. 

krowteN odnetniN teh revO

!reem leev gon ne nerutsrev
et nethcireb ,nelessiw et tiu

s'oediv ,nedaolnwod et tnetnoc
ednelluvnaa ne erawtfos ewuein
,neleps et dlerew eleh ed larevo

nav sreleps eredna tem enilno
tkaam kjilegom teh eid tsneid

enilno nee si krowteN odnetniN



19 Downloaden

 ♦ Je kunt online interactie
beperken met behulp van de
functie voor ouderlijk toezicht.
Lees de Nintendo 3DS-
handleiding voor meer informatie.

Maak verbinding met het internet om
nieuwe artikelen te downloaden.

Kijk in de Nintendo 3DS-handleiding
voor informatie over het verbinding
maken met het internet op je
Nintendo 3DS-systeem.

downloade
(interne  )t

n
nelekitrA



Selecteer de artikelen die je wilt
downloaden en raak OK aan. Raak
DOWNLOAD (downloaden) aan
nadat er een beschrijving is
weergegeven.

♦ Je kunt de gedownloade artikelen
in je kledingkast in je
appartement terugvinden. Ze
kunnen niet in je boetiek of je
Web Shop (webshop) gebruikt
worden (zie pag. 22). 

♦  zal worden weergegeven naast
de gedownloade artikelen.

krew njiz
ni nedaolnwod teh taag oZ



20 Fashion Quarter

Maak verbinding met
het internet om de
Fashion Quarter
(modewijk) te
bezoeken. Hier vind je
boetiekeigenaren (spelers) van over
de hele wereld! Je kunt winkelen in
de Web Shops (webshops) van
andere spelers of je kunt je eigen
Web Shop (webshop) openen.

Quarter (modewi
(interne

. Wissel Stylist Cards
(visitekaartjes) via StreetPass
uit.

. Boetiek-
eigenaren van
wie je Stylist
Cards
(visitekaartjes) hebt, zullen je
winkel bezoeken. De outfits die
je voor hen uitkiest, zullen
automatisch geüpload worden
als je de Fashion Quarter
(modewijk) bezoekt.

 　

 　

negnavtno )tsilyts ed
nav sezuek( skciP s'tsilytS
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. Wanneer een
andere speler
een Stylist's
Pick (keuze van
de stylist) outfit voor je karakter
creëert, dan kun je deze in de
Fashion Quarter (modewijk)
downloaden. Raak RECEIVE
STYLIST'S PICK (keuze van de
stylist ontvangen) aan om een
foto te nemen en de outfit in je
appartement te laten bezorgen.

 　

.thcozegtiu
tfeeh retkarak ej roov tiftuo
nee jiz fo jih tadan nekeozeb

)kjiwedom( retrauQ noihsaF
ed teom releps eredna eD -
.dlessiwegtiu nebbeh releps

eredna ed tem )ejtraaketisiv(
draC tsilytS ej ej teom

,negnavtno et )tsilyts ed nav
ezuek( kciP s'tsilytS nee mO -



21 In Web Shops winkelen

Je kunt het volgende
doen in Web Shops
(webshops) van andere
spelers:

nelekniW



Laat het bericht "Love it!"
(Geweldig!) achter.

Raak OK aan om met geld uit je
eigen portemonnee outfits te kopen.
De outfits die je koopt, zullen in je
appartement beschikbaar zijn.

Raak  op de Stylist Card
(visitekaartje) van een andere speler
aan om zijn of haar Web Shop
(webshop) te bezoeken.

Hier kun je je verkochte artikelen en
"Love it!"-opmerkingen bekijken.

Maak een bladwijzer voor de Web
Shop (webshop) die je op het
moment bezoekt.

Bekijk het profiel van de

♦ Als je 100 opgeslagen foto's
hebt, kan je geen outfits meer
kopen. Je moet eerst wat foto's
uit je album verwijderen
(zie pag. 13). 

raanegiekeiteob
ed nav leiforP

neredjiwrev
/negeoveot rezjiwdalB

keobgoL
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boetiekeigenaar van de Web Shop
(webshop).



22 Je Web Shop

(webshop

Open je eigen shop en
verkoop outfits aan
andere spelers. Als je
iets verkoopt, neemt je
budget toe.

♦ Artikelen in je boetiek worden
niet beïnvloed door de verkoop
van outfits in je Web Shop
(webshop).

Je kunt paspoppen aan- of
uitkleden.

Je kunt een bericht instellen dat aan
klanten getoond wordt die je winkel
binnenkomen, en je kunt de
achtergrond van je etalage instellen.

negnilletsnilekniW

tiftuo nee siw/reëerC

)
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(webshop

Je kunt je Web Shop (webshop)
sluiten en de gegevens van je shop
wissen nadat je je drie outfits hebt
gewist.

.nekam et gnidnibrev
pohsbew edflezed tem mo

nekiurbeg tnuk meetsys redna
nee po tein draC emaG negie ej
ej tad tneketeb tiD .nednobeg

meetsys-SD3 odnetniN
ej naa si pohsbew eJ -

.edletsreh meetsys
teh ej tadroov dnepoeg tbeh ej

eid pohsbew ed tem nekam et
gnidnibrev mo njiz taats ni tein
ej luz ,tletsreh meetsys ej nav
negnilletsnidraadnats ed ej slA -

.pohsbew ej nav snevegeg
ed po deolvni neeg tfeeh

snevegegleps ej nav nessiw teH -

)
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23 Draadloze Fashion Show

- Eén Nintendo 3DS-systeem per
speler

Je speelt deze modus vrij naarmate
je verder komt in het spel. Een van
de spelers organiseert de show en
de anderen kunnen deelnemen.
Maximaal 4 spelers kunnen tegelijk
spelen. Elke speler moet een
exemplaar van de software hebben. 

Je hebt nodig:

- Eén exemplaar van de software per
speler

Show (modesho
meedoen (Loc

Pla

Je kunt via Local Play
een Fashion Show
(modeshow) voor
maximaal 4 spelers
organiseren. Spelers
kunnen kledingstukken uit hun
appartement kiezen en outfits
creëren die ze op de catwalk kunnen
tonen!

♦ Aan het eind van de show krijgen
de winnaars een prijs en
kledingstukken die aan hun eigen
portemonnee en kledingkast
toegevoegd worden.

 )y
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)w
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. Kies HOST A FASHION SHOW
(organiseer een modeshow) en
wacht tot andere spelers
deelnemen.

. Als alle spelers klaar zijn raak je
OK aan.

. Als je de naam van een andere
speler ziet raak dan JOIN
(deelnemen) aan.

. Kies JOIN A FASHION SHOW
HOSTED BY SOMEONE NEARBY
(aan een modeshow van iemand
in je directe omgeving
deelnemen).

)wohsedom( wohS noihsaF
nee naa nemenleeD

)wohsedom( wohS
noihsaF nee reesinagrO

 　

 　

 　

 　



24 Berichten ontvangen

(SpotPass

Zelfs als je het spel niet aan het
spelen bent, ontvangt het systeem
automatisch berichten via SpotPass.
SpotPass is alleen actief wanneer
het systeem in de slaapstand staat
en er een compatibel Access Point
binnen bereik is.

Om SpotPass te gebruiken moet je
eerst:
- akkoord gaan met de
gebruikersovereenkomst voor
Nintendo 3DS-diensten en het
privacybeleid
- een internetverbinding instellen
- een SD-kaart invoeren in het
Nintendo 3DS-systeem.

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

Schakel SpotPass in of
uit op het titelscherm.

nennigeb
et eoH - ssaPtopS

nekiurbeg ssaPtopS
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25 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


