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1 Belangrijke informatie

 BELANGRIJK

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

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

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

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

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

Taalkeuze



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

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

Belangrijke informatie

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

Ongeoorloofde reproductie of
ongeoorloofd gebruik is niet
toegestaan.
Deze software is beveiligd tegen
kopiëren om de reproductie en het
kopiëren van content te
verhinderen.
Je Nintendo 3DS-systeem en de
software zijn niet ontworpen voor
gebruik met bestaande of
toekomstige ongeoorloofde
technische wijzigingen van de
hardware of software, of gebruik in
combinatie met ongeoorloofde
apparatuur.
Nadat het Nintendo 3DS-systeem
of de software is bijgewerkt,
kunnen bestaande of toekomstige
ongeoorloofde technische
wijzigingen van de hardware of
software op je Nintendo 3DS-
systeem, of het gebruik van
ongeoorloofde apparatuur met je



Nintendo 3DS-systeem, tot gevolg
hebben dat je Nintendo 3DS-
systeem permanent ophoudt te
functioneren. Content die terug te
voeren is op ongeoorloofde
technische wijzigingen van de
hardware of software op je
Nintendo 3DS-systeem, kan worden
verwijderd.

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

Lees de Engelse versie van deze
elektronische handleiding voor
informatie over intellectuele-
eigendomsrechten met betrekking
tot deze software, waaronder
informatie over middleware-
componenten en
opensourcesoftware-componenten,
voor zover deze zijn gebruikt.

CTR-N-KTWP-00



2 Je tank voorbereiden

Beweeg de camera met  en druk
op  /  om in of uit te zoomen.

Je kunt je tank en soldaten kiezen in
de garage. Druk in de garage op 
(of raak /  aan) om de andere
tanks te bekijken. Je krijgt meer
tanks door ze te kopen met de
munten die je tijdens het spelen van
de game verdient. Kies je soldaten
en het ontwerp van je tank en druk
op KLAAR VOOR DE STRIJD! als je
gereed bent.

knat ed nav nekeitsitats eD

netadlos roov nestaalP

)G ni( knat ed nav sjirp eD

knat egidiuh eJ

)G( netnuM

]deepS[
dieh
-lenS

.knat ed
nav diehlens elamixam eD

]daol
-eR[

 nedal
-reH

.)nednoces ni( nedalreh
et mo si gidon eid djit eD

]kcattA[
lavnaA

.negnerbnaa
nak knat ed eid edahcs

ed po deolvni tfeeH

knat ed nav maan eD

knat eD



Soldaten

Geeft aan hoeveel soldaten er in de
geselecteerde tank passen.

Kies de soldaten die je wilt
toevoegen aan de bemanning van je
tank.
♦ Kies  om de soldaten uit je

tank te halen.
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Op dit scherm ku
je het uiterlijk va
je tank aanpassen

Ontwerpen

♦ Kies  om het oorspronkelijke
uiterlijk van je tank te herstellen.
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3 Je tank besturen

Tankbesturing

Sommige elementen van het
gevechtsscherm kunnen er
afhankelijk van de

Als je het systeem kantelt tijdens
een gevecht, zal de camera ook
worden gekanteld.

Het gevechtsscherm
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spelstand anders uitzien.

Het gevecht is voorbij als de tijd om
is.

Je tank is kapot als de balk leeg is.

Druk op  om te schieten als de
balk vol is. Zodra je schiet, raakt de
balk helemaal leeg en kun je pas
weer schieten als de balk vol is.

Geeft informatie weer over het hele
slagveld. Druk op  om over te
schakelen op de radar.

Raak de afbeelding van een soldaat
aan om zijn of haar speciale
vaardigheid te gebruiken. Speciale
vaardigheden verbruiken energie. De
energie zal langzaam worden
hersteld als de soldaat zich in de
tank bevindt.

Raak dit pictogram aan om de
richthulp aan of uit te zetten. De
richthulp helpt je bij  het raken van
je doelwit.

Raak dit aan om de gyrosensor te
kalibreren en de camera te
centreren.
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4 Gegevens opslaan/wissen

De game zal je voortgang
automatisch opslaan als je
bijvoorbeeld een missie voltooit, van
tank wisselt of de instellingen van
het spel wijzigt.

Gegevens opslaan

Je kunt je opgeslagen gegevens
verwijderen door GEGEVENS
WISSEN te kiezen in de instellingen.

Gegevens wissen

♦ Let op! Verwijderde opgeslagen
gegevens kunnen niet worden
hersteld.
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5 Meerdere spelers

Kies SPELSTAND en vervolgens
MEERDERE SPELERS om het tegen
maximaal vij f andere spelers op te
nemen via een lokale draadloze
verbinding.

Kies EEN LOBBY KIEZEN en
vervolgens EEN LOBBY ZOEKEN of
ZOEKEN OP CODE. Kies KLAAR
zodra je een team, tank en soldaten
hebt gekozen.

1.Kies EEN LOBBY MAKEN en stel
vervolgens de regels, de kaart en
de tijdslimiet in.

2.Kies je tank en soldaten en kies
vervolgens KLAAR.

3.Zodra alle spelers KLAAR hebben
gekozen, zal het gevecht
beginnen.

Local Play start

De speler met het hoofdsysteem
zoekt naar andere spelers. Zodra de
andere spelers deelnemen, kan het
gevecht beginnen!

Benodigdheden

Systemen in de Nintendo 3DS-
familie: één per speler (maximaal
zes)
Softwaredownloads: één per speler
(maximaal zes)

 ne

negidontiu srelepS

nezeik ybbol neE



6 Eén speler

Als je SPELSTAND en vervolgens
ÉÉN SPELER kiest, kun je een stand
kiezen en ten strijde trekken!

Eigen tanks

Voltooi missies met je eigen tanks
en soldaten.

Missies

Voltooi missies met vooraf
vastgestelde soldaten en tanks.



7 Download Play

Als één speler deze game heeft
gedownload, dan kan deze speler
spelgegevens verzenden naar
maximaal vij f andere spelers die elk
een systeem in de Nintendo 3DS-
familie hebben, om tegen ze te
spelen in lokale gevechten.

1. Kies SPELSTAND en vervolgens
DOWNLOAD PLAY.

2. Kies VERDER zodra alle spelers
deelnemen.

3. Stel de regels, de tijd en de
teams in en kies vervolgens
KLAAR.

Aan de slag met Download Play

In Download Play zoekt de speler
die de volledige game heeft, naar
andere spelers. Zodra de andere
spelers deelnemen aan het spel, zal
het gevecht beginnen.

Benodigdheden

Systemen in de Nintendo 3DS-
familie: één per speler (maximaal
zes)
Softwaredownloads: één

4. Zodra alle spelers KLAAR hebben
gekozen, zal het gevecht
beginnen.

♦ In Download Play gebruiken alle
spelers dezelfde tank en
soldaten.

1. Raak het Download Play-
pictogram in het HOME-menu aan
en kies vervolgens OPENEN.

2. Raak het Nintendo 3DS-logo aan.
3. Kies deze softwaretitel in de lijst.
♦ Mogelijk moet je een

systeemupdate uitvoeren. Volg

nezeik ybbol neE

nekam ybbol neE



daarvoor de instructies op het
scherm.
Als je tijdens de systeemupdate
een bericht krijgt dat er geen
verbinding kon worden gemaakt,
voer dan de update uit via de
systeeminstellingen.

4. Kies het team waarbij  je je wilt
aansluiten, en kies vervolgens
KLAAR.



8 Vragen en antwoorden
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9 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


