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1 Gezondheid en veiligheid

Bedankt dat je hebt gekozen voor
THE LEGEND OF ZELDA™: OCARINA
OF TIME 3D 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
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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.

© 1998-2011 Nintendo Co., Ltd.

CTR-P-AQEP-EUR



2 Besturing

Het actiepicto-
gram gebruiken 

Het zwaard
gebruiken 

Bewegen
(lopen/rennen/
zwemmen/
springen)



♦ Je maakt
automatisch
een sprong als
je van de rand
van een helling
of afgrond
rent.

Voorwerp
gebruiken

 /  / Raak het
voorwerpen-
scherm aan

Het schild
gebruiken



♦ Houd 
ingedrukt en
beweeg  om
de positie van
het schild te
veranderen.

L-Targeting
(vijanden in
het vizier
nemen)



♦Wanneer je een
vijand in het
vizier neemt,
blij ft Link deze
vijand in het
oog houden.



Wanneer je de camera wilt
besturen door het systeem te
bewegen, beweeg dan je
lichaam zonder de kijkhoek te
veranderen.

Dit bewegen met het systeem
komt goed van pas wanneer de
situatie vanuit het perspectief
van Link wordt weergegeven. Dit
gebeurt bijvoorbeeld als je de
katapult en de boog gebruikt.

Met iemand op
afstand een
gesprek voeren

Neem in het vizier
en druk op 

Vanuit het
perspectief van
Link kijken

Ra  aan

♦ Beweeg het
systeem of 
om rond te
kijken.

Miniplatte-
grond tonen



♦ Houd 
ingedrukt om
de miniplatte-
grond te
verbergen.

Opslaan

 ka



Horizontale
slag

 /  + LINKS/
RECHTS  + 

Verticale slag  +  /
OMHOOG  + 

Steken  + OMHOOG 
+ 

Draaislag

Houd  kort
ingedrukt en laat
deze vervolgens
weer los/draai 
+  (afgezwakte
draaislag)

Sprong-
aanval  + 

Rolaanval  (terwijl je rent)

.nebbeh
gloveg tot gnivegmo etcerid ej
ni neprewroov naa edahcs fo/ne
lestel tad nak nad ,tein tid ej eoD

.tsav givets nednah edieb tem
meetsys teh duoh ne tbeh neeh
ej mo etmiur geoneg ej tad groZ

.meetsys-SD3 odnetniN
teh tem dnor ej geeweb erawtfos

ezed nav kiurbeg teh snedjiT

nekiurbeg draawz teH



3 Om te beginnen

Hiermee kopieer je gegevens naar
een ander bestand.

COPY (kopiëren)

Hiermee verwijder je een bestand.
ERASE (verwijderen)

Kies het bestand dat je wilt laden en
raak vervolgens START aan om het
spel te beginnen. Als je speelt als
de jonge Link, begint het spel vanaf
het huis van Link. Als je speelt als
de volwassen Link, begint het spel
vanaf de Temple of Time. Als je het
spel voor het laatst hebt opgeslagen
in een kerker, dan zal het spel bij de
ingang van die kerker worden
hervat.

Druk in het titelscher
o  of  o
het bestandskeu
zescherm te openen

Kies NEW GAME (nieuw spel). Voer
een naam in voor je personage en
raak OK aan om deze te bevestigen.
Selecteer vervolgens het
desbetreffende bestand om het spel
te beginnen.

nennigeb leps wuein neE

.
-

m p
m

nedal
leps negalsegpo neE



Je kunt alle opgeslagen gegevens
verwijderen door tijdens het
opstarten van de software de
knoppen  +  +  +   ingedrukt
te houden nadat het Nintendo 3DS-
logo is verschenen en voordat het
titelscherm wordt weergegeven.
Let op: eenmaal gewiste bestanden
kunnen niet worden teruggehaald,
dus wees hier voorzichtig mee.

neredjiwrev
snevegeg ellA



4 Het spel afsluiten (opslaan)

Druk o  o
het spel op te slaan 
af te sluiten. Je kun
het spel op el
gewenst momen
afsluiten, behalve tijdens bijzondere
spelmomenten.

t
k

t
fo

m p

.mrehcsletit teh ni neretceles meh
ej nuk ,dleepsegjirv tbeh eisrev
ezed ej ardoZ .daargsdiehkjilieom

eregoh nee tem nad raam
,ruutnova edflezteh ej poolrood

nireiH .neleps et jirv TSEUQ
RETSAM D3 EMIT FO ANIRACO

:ADLEZ FO DNEGEL EHT
mo tiu reek néé leps teh leepS

...dleepsegtiu tbeh
reek néé leps teh ej reennaW



.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 tiu tein meetsys teh teZ ●



5 Schermuitleg

Telkens wanneer je door een vijand
wordt geraakt of van grote hoogte
valt, daalt het niveau van deze
meter.

 toont waar je het gebied bent
binnengegaan, e  toont je huidige
positie.

Deze meter geeft aan over hoeveel
magische kracht je nog beschikt.
Telkens wanneer je een voorwerp
gebruikt of een actie uitvoert

Het Navi-pictogram verschijnt alleen
in specifieke situaties. Als je het
aanraakt, krijg je advies over je
huidige opdracht.

① retemsneveL

② dnorgettalpiniM

③
margotcip-ivaN 

margotcip-aremaC 

④ )eluryH nav atulav ed( seepuR

⑤ retemeigaM

⑪

⑦

⑤
④

③

⑩⑨⑧

⑥②

①

 n



waarvoor magie nodig is, daalt het
niveau. De meter wordt pas
weergegeven wanneer je magische
krachten hebt verkregen.

De knop geeft aan welke handeling
in die situatie kan worden
uitgevoerd.

Op dit scherm kun je de ocarina
bespelen. Naarmate je avontuur
vordert, leer je nieuwe melodieën.
Raa  aan om de melodieën die
je op dit moment kunt spelen te
bekijken.

♦ Voorwerpen die zijn toegewezen
aa  e  kunnen alleen met
aanraakbesturing gebruikt
worden.

Voordat je voorwerpen kun
gebruiken, moet je deze aa
een knop toewijzen. Kies ee
voorwerp en raa
vervolgens het vakje van d
knop aan waaraan je he
voorwerp wilt toewijzen. Wijs
veelgebruikte voorwerpen
toe aa  e , zodat je deze
eenvoudig kunt gebruiken.

⑥ margotcipeitcA

⑦ mrehcsaniracO

⑧ )6 .p( mrehcsgnitsurtiU

⑨ )7 .p( mrehcsdnorgettalP

⑪ nepponkprewrooV

⑩ mrehcsneprewrooV

 n n

t
e

k
n

n
t

 n n

 k





6 Uitrustingscherm

Verzamel vier van deze stukjes om
je levensmeter (p. 5) met één hart
te laten toenemen.

Bekijk de uitrusting en voorwerpen
die je hebt verzameld. Selecteer in
dit scherm een voorwerp dat je wilt
gebruiken door het aan te raken.

②①

① trah sejkutS

② tkiurbeg un ej eid neprewrooV



7 Plattegrondscherm

De hoeveelheid informatie die wordt
weergegeven neemt toe naarmate je
avontuur vordert.

Deze voorwerpen worden
weergegeven wanneer je ze hebt
verkregen.

Bekijk plattegronden van gebieden
en kerkers.

Gebieden die je no
niet hebt bezocht
gaan schuil onder e
wolkendek en zij
onzichtbaar

 Huidige verdieping
 Verdieping van de eindbaas

①
letuels enielk/dnorgettalp

/sapmok/saabdnie nav letuelS

② negnipeidrevrekreK

②
①

.
n

ne
,

g

nedeibeG

srekreK



8 Speleinde

Het spel is afgelopen als de
levensmeter is leeggelopen of als je
verdrinkt. Als je er vervolgens voor
kiest om verder te gaan, wordt het
spel hervat bij  de ingang van het
gebied of aan het begin van de
kerker waar je je het laatst bevond.

.nepleh gew po rekez
ej nelluz jiZ .tfertnaa emiT fo

elpmeT ed ne kniL nav siuh teh jib
ej eid ,negelpdaar nenetshakiehS

ezueiretsym ed djitla tnuk
eJ .negroz neeG .teom redrev

ej eoh tein ej teew thcilleW
.naalsrev
tnuk tein

ej eid tiutseg
dnajiv nee po

ej neb neihcssiM
?teom

redrev ej eoh tein ej teeW



9 Opties

Hiermee kun je de neerwaartse en
opwaartse camerabeweging omkeren
in het spel.

Om de spelopties aan te passen,
druk je tijdens het spelen op

, waarna je OPTIONS
(opties) selecteert in het
opslagscherm.

Hiermee kun je het type L-Targeting
(L-richten) instellen. Selecteer
HOLD (vasthouden) om het vizier in
te stellen bij  het indrukken van .
Selecteer SWITCH (wisselen) als je
het vizier ook na het loslaten van 
ingesteld wilt houden.

Hiermee kun je bepalen of je door
middel van het bewegen van het
systeem de camera bestuurt.

lortnoc noitoM

gnitegraT-L

lortnoc aremaC



10 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


