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1 Belangrijke informatie

 BELANGRIJK

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

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

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

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

De taal in de software is afhankelijk
van de taal die is ingesteld voor het
systeem. De software ondersteunt

Taalkeuze



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

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

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

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.

© 2016 Nintendo Co., Ltd.
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2 Informatie delen

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

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

Content van gebruikers
uitwisselen

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

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

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



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

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

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

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

- Voeg geen content toe die de
publieke moraal schendt.



3 Onlinefuncties

● Als je informatie of content post,
verzendt of op een andere wijze
openbaar maakt via de draadloze
communicatie, voeg dan geen
persoonlijke informatie toe, zoals
je naam, e-mailadres, huisadres of
telefoonnummer, aangezien deze
informatie en content mogelijk
door anderen kunnen worden

Waarschuwingen met betrekking
tot onlinefuncties

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

Met deze software kun je verbinding
maken met het internet om brieven
uit te wisselen (pagina 10) en
aanvullende content te kopen
(pagina 6).

.™krowteN odnetniN
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gezien. Gebruik in het bijzonder
bij  het kiezen van een
gebruikersnaam of namen voor je
Mii™-personages niet je echte
naam, aangezien bij  het gebruik
van draadloze communicatie
anderen mogelijk je
gebruikersnaam en de namen van
je Mii-personages kunnen zien.

● Vriendcodes zijn onderdeel van
een systeem dat het mogelijk
maakt andere gebruikers als
vrienden te registreren, zodat je
met bekenden kunt spelen en
communiceren. Als je vriendcodes
uitwisselt met vreemden, bestaat
het risico dat je informatie of
berichten ontvangt met
beledigende of ongepaste inhoud,
of dat jouw informatie tegen je wil
door vreemden wordt gezien. We
bevelen je daarom aan je
vriendcode niet aan mensen te
geven die je niet kent.

● Laat je niet in met schadelijke,
onwettige, beledigende of
anderzijds ongepaste activiteiten
die andere gebruikers in
problemen kunnen brengen. Het is
in het bijzonder verboden
informatie of content te verzenden
of anderzijds openbaar te maken
die andere personen bedreigt,
beledigt of kwetst, de rechten van
anderen schendt (zoals
auteursrechten, portretrechten,
privacyrechten, publiciteitsrechten
of handelsmerken) of die door



andere personen als storend
kunnen worden ervaren. Zorg er in
het bijzonder voor dat wanneer je
foto's, afbeeldingen of video's
post, verzendt of beschikbaar
maakt waarin andere mensen
worden afgebeeld, je vooraf hun
toestemming hebt verkregen. Als
ongepast gedrag wordt
gerapporteerd of vastgesteld, kun
je worden bestraft, door
bijvoorbeeld van de
Nintendo 3DS-diensten te worden
uitgesloten.



4 Ouderlijk toezicht

Je kunt bepaalde functies van deze
software beperken via de
onderstaande instell ingen in het
ouderlijk toezicht.

♦ Lees de Nintendo 3DS-
handleiding voor meer informatie
over het ouderlijk toezicht.

● Nintendo 3DS-winkeldiensten
Beperkt de aankoop van
downloadbare content.

● Foto's, (video)beelden, audio en
tekst delen

Beperkt het versturen en
ontvangen van brieven,
antwoorden en krabbels.

● Online interactie
Beperkt het uitwisselen van brieven
met vrienden.



5 Over deze game

Krabbelpost is een applicatie waarbij
SpotPass wordt gebruikt om
handgeschreven brieven uit te
wisselen met vrienden.
Leer je favoriete personages
tekenen door krabbelcursussen te
volgen en stuur je krabbels als
brieven naar je vrienden.
♦ Om Krabbelpost te kunnen

gebruiken heb je een Eigen Mii-
personage en een visitekaartje
nodig.

♦ Lees de handleiding van je
systeem voor informatie over het
registreren van vrienden en het
wissen van visitekaartjes.



6 Cursuswinkel

In de cursuswinkel (betaalde
content) kun je online gaan en
pakketten kopen waarmee je extra
onderdelen aan Krabbelpost kunt
toevoegen (pagina 9). Je kunt ook
cursussen uitproberen in de
proefversie.

Raak in het mappenlijstscherm
(pagina  aan om naar de
cursuswinkel te gaan.

Een artikel dat je aan de
winkelwagen toevoegt, wordt
gemarkeerd m . Voor
cursussets en pakketten die lessen
bevatten, zijn ook proefversies
beschikbaar, die uit één
vaststaande cursus bestaan.
Selecteer een artikel en raak
vervolgens PROEFVERSIE aan als je

Cursuswinkel

tnetnoc erabdaolnwoD

ponkreekgureT
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● Je kunt eerder gekochte DLC

3. Raak KOPEN aan om met het
downloaden te beginnen.

1. Selecteer de cursusset of het
pakket van je keuze. Raak IN
WINKELWAGEN aan en kies
vervolgens AFREKENEN.

2. Lees het bericht dat wordt
weergegeven. Als je akkoord
gaat, raak je AKKOORD aan om
verder te gaan.

　♦Lees de downloadinformatie
door.

4. Vervolgens worden de gekochte
cursussets of pakketten en de
bijbehorende content
gedownload.

een cursus wilt uitproberen.
♦ In een proefversie kun je niets

opslaan.

Hier kun je de cursuswinkel
bijwerken en eerder gekochte
artikelen opnieuw downloaden. Je
kunt ook artikelen downloaden door
hier downloadcodes in te voeren.

Waarschuwingen met
betrekking tot het kopen
van DLC

Hoe je DLC koopt

nenekerfA

unemlekniwsusruC

neredjiwrev
negawlekniw ed tiu/negeoveot
negawlekniw ed naa nelekitrA



bekijken in het accountoverzicht
van de Nintendo eShop.

● Gekochte DLC wordt niet
teruggenomen en kan niet
worden geruild.

● Gekochte DLC kan opnieuw
worden gedownload, ook als
deze is gewist.

　♦Als je je accountoverzicht of
Nintendo Network ID wist, kun
je de content niet meer
opnieuw downloaden.

　♦Let op: als titels zijn stopgezet,
kun je ze mogelijk niet opnieuw
downloaden.

● DLC wordt op de SD-kaart
opgeslagen.

● DLC is alleen bruikbaar op het
systeem waarop deze is
oorspronkelijk is gedownload.
Ook als de SD-kaart met de DLC
in een ander systeem wordt
ingevoerd, is deze niet bruikbaar.



Om DLC te kopen moet je
voldoende tegoed in je Nintendo
eShop-account hebben. Als je niet
voldoende tegoed hebt, moet je je
tegoed aanvullen. Kies TEGOED
AANVULLEN om verder te gaan.
Je hebt een Nintendo eShop Card
of een creditcard nodig om het
tegoed aan te vullen.
♦ Als je creditcardgegevens hebt

geregistreerd, kun je je tegoed
met de kaartgegevens aanvullen
door enkel een wachtwoord in te
voeren.

♦ Als je creditcardgegevens wilt
wissen, ga je naar
INSTELLINGEN EN MEER in de
Nintendo eShop.

Tegoed aanvullen



7 Brieven opslaan en wissen

De eerste keer dat je Krabbelpost
start, worden er aanvullende
gegevens gecreëerd op de SD-
kaart. Gegevens van opgeslagen
brieven worden hier bewaard.
Raa  aan om een brief die je
hebt geschreven, op te slaan.
Brieven die je ontvangt, worden
automatisch opgeslagen.
♦ Gebruik geen opgeslagen

gegevens van andere apparaten.
Als die gegevens worden
gelezen, kun je gedurende enige
tijd geen brieven van vrienden of
krabbelkijkers lezen (pagina 10)
of antwoorden versturen (pagina
11).

 k

naalspo neveirB



Als je brieven wilt wissen, raak je
 aan in het brievenlijstmenu

(pagina 8) en selecteer je
vervolgens de brieven die je wilt
wissen. Je kunt antwoorden wissen
do  aan te raken in het
briefbevestigingsscherm (pagina
11).
♦ Brieven die als favoriet zijn

opgeslagen (pagina 11), kunnen
niet worden gewist.

♦ Gewiste aanvullende gegevens
kunnen niet worden
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,dnevjilb si eitacifidom eklE
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meetsys teh tiu tein traak-DS

fo draC emaG ed redjiwreV
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Voor de brieven en antwoorden in
Krabbelpost geldt een
gecombineerde opslaglimiet van
200 bestanden. Zodra je deze
limiet hebt bereikt, kun je pas weer
brieven of krabbels creëren nadat je
oude brieven of krabbels hebt
gewist. Het maximale aantal
antwoorden per brief is 100. Als het
aantal antwoorden boven deze
limiet uitkomt, worden de oudste
antwoorden gewist wanneer er
nieuwe antwoorden binnenkomen.
♦ Als je het starterspakket en de

andere betaalde pakketten
downloadt (pagina 9), neemt het
aantal bestanden dat je kunt
opslaan toe. Daarnaast worden
oude bestanden automatisch
gewist wanneer de limiet van
6300 bestanden wordt
overschreden.

teruggehaald, dus wees hier
voorzichtig mee.

Brieven die naar je geregistreerde
vrienden zijn verstuurd, maar die
niet door hen zijn ontvangen,
worden na een bepaalde tijd van de
server gewist.

♦ Verstuurde brieven en
antwoorden die al zijn ontvangen
of die zich op de server
bevinden, kunnen niet worden
gewist.

Opslagcapaciteit

Niet-ontvangen brieven



Je kunt ook brieven en antwoorden
ontvangen in Krabbelpost wanneer
je de software niet gebruikt.
Krabbelpost kan tot wel 30
bestanden tegelijk bewaren totdat
je de software opnieuw opstart. Als
de grootte van de gegevens een
bepaalde grens overschrijdt voordat
je de software weer opstart, worden
er bestanden gewist, te beginnen
met de oudste.

Brieven ontvangen

si lov nedroowtna
ne neveirb roov etmiurgalspo

ej sla truebeg re taW

.naalspo tnuk nednatseb
reem ej eemraaw nepok

tekkap nee koo tnuk eJ .tgil
teimil enatsegeot ed redno reew

nedroowtna ne neveirb latnaa
teh tadtot nessiw nednatseb

negalsegpo ej nuk laveg
tid nI .neglov nessusruclebbark
fo nevjirhcs reem neveirb ewuein

neeg dleebroovjib nad tnuk eJ



8 Krabbelpost starten

Je kunt mappen selecteren door op
het onderste scherm naar links of
naar rechts te vegen. Daarnaast kun
je ongelezen brieven weergeven
met /.

Wanneer je Krabbelpost start, wordt
de mappenlijst getoond.
♦ De eerste keer dat je

Krabbelpost gebruikt, wordt je
gevraagd een aantal opties in te
stellen.

mrehcstsjilneppaM

negitseveB

）sthcer/sknil
raan（/

nenot pam
edneglov/egirov eD

tsjilneppam
ed nennib gnirutseB

paM

ponklekniwsusruC



.)01 anigap( negnavtno
tbeh nedneirvlebbark

nav ej eid neveirb
taveb ,dreekrameg

si netfits neduog
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nav ej eid neveirb
taveb ,dreekrameg
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neveirb taveb pam ezeD



.srednezfa
ednekebno nav

neveirb taveb pam ezeD

.negnavtno tbeh odnetniN
nav ej eid neveirb

elaiceps taveb pam ezeD

.nenosrep
edreekkolbeg
tem tsjil ed ne

)01 anigap( negeov
et eot srekjiklebbark
mo eitpo ed ,nethcireb

ne eitacinummoc
roov negnilletsni ej

dniv unemnegnilletsni
teh nI

.gnidieldnah
ezed ej nepo eemreiH

unemtsjilneveirB

)21 anigap(
margotcipsusruclebbarK

.negnavtno
neetem koo nedrow

,naats revres ed po eid
neveirB .ssaPtopS aiv
druutsrev hcsitamotua
nedrow ,naats jirthcaw

ed ni eid neveirB

nerelortnoc
ssaPtopS

aiv gnidnezreV



.eem githcizroov
reih seew

sud ,dlaahegguret
nedrow tein

nennuk snevegeg
ednelluvnaa
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9 Brieven schrijven

Gebruik de stylus om tekst te
schrijven of krabbels te tekenen.

Je kunt hiertussen wisselen met .

D3/D2

D3 ne
D2 nessut nelessiW



)pooknaa
an raabkihcseb( tfits

ekkid ed ne ennud
ed nessut nelessiW

mrehcsneveirB

nereovtiu wueinpo
/nessiw pats egiroV

nelepsfA

neveirb nav
nevjirhcs teh jib gnirutseB



Hiermee selecteer je een kleur. Als
je een andere kleur dan
standaardzwart wilt gebruiken, raak
je een andere kleur stift één keer
aan. Raak een stift twee keer aan
om de kleur van deze stift te
wijzigen. Als je de kleur van de stift
die je in gebruik hebt wijzigt,
verandert de kleur van datgene wat
je hebt geschreven of getekend
ook.

Hiermee selecteer je de gum.
Als je iets dat je hebt getekend
wist, neemt de hoeveelheid
beschikbare inkt ook toe.

Hiermee wis je de vorige stap of
voer je deze opnieuw uit. Op 
drukken heeft hetzelfde effect.

De resterende hoeveelheid inkt die
voor een brief kan worden gebruikt.
De gebruiker begint met 5
eenheden inkt, maar dit aantal kan
worden uitgebreid door pakketten
te kopen in de cursuswinkel.

Hiermee wis je alles wat je tot
dusver hebt geschreven.

Je kunt hiertussen wisselen met .

tfits ekkid / tfits ennuD

ponksiW

tkni edneretseR

nereov et tiu wueinpo
fo nessiw et pats nee mo ponK

muG

neruelK



Je ontgrendelt opties in het
brievenschrij fmenu door brieven op
te slaan.

.nepok
et tekkap wuein
nee dleebroovjib
rood dgeovegeot

tbeh tid ej tadan
nekiurbeg reipapfeirb

wuein tnuk eJ ♦
.negizjiw reipapfeirb

teh ej nuk reiH

reipapfeirB

unemfjirhcsneveirB

ponkgalspO

.druutsrev
si feirb ed po droowtna

nee re tadan nekekeb
nedrow sap nak s'anigap
emieheg nav duohni eD

nelletsni
s'anigap
emieheG



Je kunt diverse soorten stickers,

ponkrekcitS

.negeovjib
,nettaveb s'otof

eid negnidleebfa fo
,s'otof neeg tnuk eJ ♦
.tenretni teh tem tneb

nednobrev ej ljiwret
ponk-? ed po ej

kurd ,negeoveot tnuk
negnidleebfamrehcs

ej semag eklew
nav netew tliw ej slA ♦

.naa
slaamgon gnidleebfa

ed ej kaar ,neredjiwrev
tliw feirb nee

tiu gnidleebfamrehcs
nee ej slA

.negeoveot neveirb
naa semag eredna

tiu negnidleebfamrehcs
tnuk eJ

negeovni
gnid

-leebfa
-mrehcS

.tcerroc
tein lepmetsmutad

ed treenoitcnuf
,dletsegni si tsiuj tein

mutadmeetsys ed slA ♦
.nenepo

mutad edletsegni eid po
sap feirb ed regnavtno

ed nak ,dletsegni
tdrow tsmokeot

ed ni mutad nee re slA
.dgizjiweg nedrow nak
feirb nee po mutad eD

lepmets
-mutaD



bijvoorbeeld van je Eigen Mii-
personage, in je brieven plakken. Je
scrolt door de stickers met .
♦ Deze functie is beschikbaar nadat

je een aantal brieven hebt
opgeslagen.

-odnetniN teh ni nepergebnI ●

4+nessusruc
-lebbarK

ruelksusruc
)draadnats( 1+neruelK

nedehnee 2+tknI
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netrooS
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tnuk ej tad
neveirb latnaA
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teh ni nepergebnI ●
.tekkapmuimerprepus

teh ne tekkapmuimerp
-odnetniN teh ,tekkapsretrats

teh slaoz ,raabkihcseb
nettekkap ednellihcsrev njiz rE

.tkaam rekuel ne regidnah
gon tsoplebbarK eid nepok

tnetnoc ednelluvnaa tnuk eJ

nettekkaP

ponksiwanigaP

negizjiw anigaP



tekkapmuimerprepus
teh ni nepergebnI ●

tekkapmuimerp

41+nessusruc
-lebbarK

neruelkmuimerp
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)draadnats( 5+

neruelK

nedehnee 4+tknI

9+reipapfeirb
netrooS

0003+
naalspo

tnuk ej tad
neveirb latnaA

tfits ekkiDgirevO
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4+
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)draadnats( 5+

neruelK

nedehnee 4+tknI

6+reipapfeirb
netrooS

0003+
naalspo

tnuk ej tad
neveirb latnaA

tfits ekkiDgirevO





10 Brieven versturen en ontvangen

Als je een brief klaar hebt, raak je
het opslagpictogram aan en kies je
OPSLAAN EN VERSTUREN.
Selecteer vervolgens de vrienden
naar wie je de brief wilt sturen. De
brief wordt opgeslagen en
automatisch verstuurd via SpotPass.
Je kunt ook brieven versturen en
ontvangen wanneer de game niet
actief is. Als het systeem zich in de
slaapstand bevindt, wordt er
automatisch naar een LAN Access
Point gezocht om draadloos
verbinding te maken met het
internet.
♦ Vrienden ontvangen je brieven

mogelijk niet als ze niet zijn
verbonden met het internet of als
ze zich in een omgeving met een
slechte internetverbinding
bevinden. Het is ook mogelijk
dat ze je brieven niet ontvangen
omdat ze je visitekaartje hebben
gewist of je hebben geblokkeerd.

♦ Gegevens die via SpotPass
worden ontvangen, worden op
de SD-kaart opgeslagen. Je
wordt aangeraden de SD-kaart in
het systeem te laten zitten.

♦ De datum van een brief is de
datum waarop de brief is
geschreven. De datum van een

 )ssaPtopS( negnavtno
/nerutsrev neveirB
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antwoord is de datum waarop het
antwoord is ontvangen.

Schakel SpotPass in om brieven te
kunnen versturen en ontvangen. Je
kunt dit doen wanneer je de
software voor het eerst opstart en
in het volgende menu.
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.nezel tein neveirb
ej nennuk srekiurbeg ezeD

.neveirb nav nelessiwtiu teh
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ej gjirk ne pahcsdneirv eilluj nav
sutats ed trednarev ,naadlov si
nedraawroov edlaapeb naa tadaN

.dreertsigereg
njiz meetsys ej po eid nedneirv
tem nelessiwtiu neveirb tnuk eJ

srekjiklebbarK ●

.dgeovegeot tbeh
rekjiklebbark sla tein ej eid

fo nedroweg njiz dneirvlebbark
ej tein eid nedneirV●
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nak ,nedroweg si dneirvlebbark

ej laamnee dnamei reennaW
.rekjiklebbark sla nelletsni

raakle dneirv ej ne jij sla
nedrow nedneirvlebbark tnuk eJ

nedneirvlebbarK ●
.tliw ej sla neruts

nedroowtna ne neveirb leev
oz noosrep ezed ne druutseg

tfeeh ej rekjiklebbark ednefferteb
ed eid nezel neveirb ella
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teh nepO .unemtsjilneveirb teh
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nedneirv tem nelessiwtiu neveirB



11 Brieven bekijken

Je kunt brieven die je zelf hebt
geschreven of die je van vrienden
hebt ontvangen opnieuw afspelen.

gureT
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nee ni anigap edlaapeb
nee fanav nelepsfA

neretceles anigaP
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Hiermee kun je de door jou
geschreven brief bewerken.
Bewerkte brieven worden als een
afzonderlijke, nieuwe brief
opgeslagen.

Hier selecteer je de ontvangers.

Als je op het onderste scherm een
pagina kiest, wordt de brief vanaf
die pagina afgespeeld.

Hiermee sla je een brief op als
favoriet. Raak deze knop nogmaals
aan om de brief uit je map met
favorieten te verwijderen.

Als de brief afkomstig is uit een
krabbelcursus die je nog niet hebt,
zie je de knop CURSUSWINKEL. Als
je de betreffende krabbelcursus al
wel hebt, zie je de knop CURSUS
BEGINNEN.

Deze worden weergegeven als er
softwarestickers zijn gebruikt.
Als je er een aanraakt, wordt de
Nintendo eShop geopend.

♦ Wanneer een brief eenmaal is
verstuurd, kun je deze niet meer
bewerken.

margotcipemaG

NENNIGEB SUSRUC
/ LEKNIWSUSRUC ponK

ponkneteirovaF

anigaP

NERUTSREV ponK

NEKREWEB ponK



Hiermee kun je bekijken naar welke
vrienden een brief is verstuurd.
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12 Krabbelcursussen

Teken je krabbel met behulp van
het voorbeeld op het bovenste
scherm. Krabbels die je hebt
getekend, kun je als brieven naar je
vrienden sturen.

Op het bovenste scherm wordt
voorgedaan hoe je de krabbel kunt
tekenen.

mrehcssusruC

uaevinsusruC

nessusruc ediootloV

nezeik susruclebbark neE



Je kunt de achtergrond wijzigen
met .

Je kunt de snelheid waarmee het
voorbeeld wordt getekend wijzigen
door  naar links of rechts te
bewegen. Als je  naar links
beweegt, kun je het afspelen
vertragen of zelfs helemaal stoppen.

Je kunt tussen deze twee stiften
wisselen met .

Je ku  aanraken als je
getekende inhoud stap voor stap
wilt wissen.
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13 Contactgegevens

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

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


