MAA-CTR-AHBP-HOL

Draadloos spelen

KORTE HANDLEIDING VOOR NINTENDO 3DS-SOFTWARE
NINTENDO POCKET FOOTBALL CLUB™

Internet (Ranking Matches)
Speel tegen teams uit heel Europa om zo hoog mogelijk in de ranglijst te eindigen. Door een Club ID
in te voeren kun je tegen een specifiek team spelen.

Local Play

StreetPass™
Schakel StreetPass in om teamgegevens van andere spelers te
ontvangen. Tegen teams die je
op deze manier ontvangt, kun
je oefenwedstrijden en vriendschappelijke wedstrijden spelen.

SpotPass™

Via lokale draadloze communi- Schakel SpotPass in om via een
catie kun je wedstrijden spelen draadloze internetverbinding
tegen vrienden. Hiervoor hebben speciale teams te ontvangen.
beide spelers een Nintendo 3DSsysteem en een exemplaar van
Nintendo Pocket Football Club
nodig.
SPECIAAL TEAM

Website

Bekijk statistieken en ranglijsten voor deelnemende teams
uit heel Europa.
microsite.nintendo-europe.com/NPFC/nlNL/
Deze website kun je bezoeken via je pc of via de internetbrowser op je Nintendo 3DS-systeem.

Opmerking: je kunt online interactie beperken door middel van de functie voor ouderlijk toezicht.
Kijk in de handleiding van je systeem voor meer informatie.
De elektronische handleiding is beschikbaar in PDF-formaat op de Nintendo-website.
© 2006 – 2014 ParityBit © 2012 – 2014 Nintendo Co., Ltd.
Trademarks are property of their respective owners. Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.

Word voetbalmanager en ga
voor de legendarische 'triple'!

Neem de rol van manager op je en verander je spelers van amateurs in
wereldspelers. Kies je tactiek, speel wedstrijden tegen rivalen en gebruik
speciale trainingskaarten om je team te verbeteren! Het ultieme doel
is om binnen één seizoen de 'triple' (de Pro League 1, de Federation Cup
en de World Club Classic) te winnen!

Pro League 1
Competitiewedstrijden

Pro League 2
Advanced League
Beginner League

Bekerwedstrijden

World Club Classic

Wereldniveau
Europees niveau

European Challenge Cup

Landelijk niveau

Federation Cup

Elektronische handleiding
Kies het pictogram van deze software in het HOME-menu en raak HANDLEIDING aan
om de elektronische handleiding te bekijken. Lees deze handleiding zorgvuldig door
om zo veel mogelijk plezier aan deze software te beleven.

Handleiding

Wedstrijden

Nintendo Pocket Football Club

Teamontwikkeling

Stadium (stadion)
Je spelers krijgen meer ervaring naarmate ze
officiële wedstrijden, oefenwedstrijden en
vriendschappelijke wedstrijden spelen. Afhankelijk
van wat er gebeurt in een wedstrijd, krijg je ook
trainingskaarten.

Gebruik je woonplaats als thuisbasis voor het spelen van wedstrijden
en het trainen van je spelers om je team te verbeteren en de hoogste
competities te bereiken!

Tactiek
Stadium (stadion) Team Camp (trainingskamp) Club Office (kantoor)
Wees je tegenstanders te slim af en leid je team naar
de winst! Je kunt voor elke wedstrijd je tactiek aanpassen.
In het kantoor kun je ook de transfermarkt opgaan om je
ploeg te versterken.

Training
Team Camp (trainingskamp)
Gebruik de trainingskaarten die je tijdens
wedstrijden krijgt, om de statistieken van
je spelers te verbeteren.

Team Camp (trainingskamp)
Train je spelers

Stadium (stadion)

Federation (federatie)

Speel wedstrijden

Trainingskaarten
Je kunt maximaal drie trainingskaarten tegelijk gebruiken om een speler
te trainen. Bepaalde combinaties van kaarten hebben een speciaal effect.
Deze combinaties heten ook wel speciale combo's!

Bekijk de lijst met
wedstrijden en andere
informatie

Club Office (kantoor)

Clock Tower (klokkentoren)

Airport (vliegveld)

Beheer je team

Sla je voortgang op

Open het menu voor
draadloze communicatie
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