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Bonuscontent

Internet

KORTE HANDLEIDING VOOR NINTENDO 3DS-SOFTWARE
PROFESSOR LAYTON™ VS. PHOENIX WRIGHT™: ACE ATTORNEY™

Maak verbinding met het internet om speciale episodes en galerijen te ontgrendelen! Bonuscontent verschijnt in het
hoofdmenu zodra je het hoofdspel hebt uitgespeeld.
Kijk in de handleiding van je systeem voor informatie over hoe je met je systeem verbinding kunt maken met het internet.
Opmerking: je kunt online interactie beperken door middel van de functie voor ouderlijk toezicht. Kijk in de handleiding
van je systeem voor meer informatie.

Ontgre
Ontgrendelen
g ndelen
1

Kies BONUSCONTENT in het hoofdmenu nadat je het hoofdspel hebt uitgespeeld.

2

Kies een opslagbestand waarin je het hoofdspel hebt uitgespeeld.

3

Kies ONTGRENDELEN.

4

Zodra het ontgrendelen is voltooid, kun je de content bekijken in Bonuscontent.

Opmerking: zodra de bonuscontent is ontgrendeld, verschijnt deze in alle opslagbestanden waarin je het hoofdspel hebt uitgespeeld.

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.

Deze softwaretitel bevat een elektronische handleiding om papier te besparen. Raadpleeg voor ondersteuning de
elektronische handleiding, de handleiding van je systeem of de Nintendo-website. De elektronische handleiding is
beschikbaar in PDF-formaat op de Nintendo-website.
BELANGRIJK: lees ook de aparte folder “Belangrijke informatie”.

This software uses a font that is either made by or created based on a font made by Fontworks Inc. which has been
modiﬁed to accommodate the software design.
©2014 LEVEL-5 Inc. ©CAPCOM CO., LTD. 2014
Trademarks are property of their respective owners.
Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.
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Besturing
Puzzels
Puzzels

3D-schuifknop

Doorvragen
Grand Grimoire openen

Hint gebruiken

Bewijs presenteren
Dossier openen
Schermweergave
veranderen

Je kunt vele verschillende soorten puzzels vinden in Labyrinthia. Voor elke
soort zul je zorgvuldig de beschrijving en uitleg moeten lezen om de juiste
oplossing te kunnen vinden.
De pictogrammen
Een hint kopen met een hintmuntje
(speciale hints kosten twee muntjes).

Gebruik het touchscreen
om puzzels op te lossen.
Raak KLAAR! aan om je
antwoord in te voeren
zodra je klaar bent met een
puzzel. Rechts worden
andere pictogrammen die
je tijdens een puzzel in
beeld kunt zien, uitgelegd.

Met de huidige puzzel stoppen en hem
voor later bewaren.
De memofunctie gebruiken.
Opnieuw beginnen met de puzzel.
Laatste handeling ongedaan maken.
Je antwoord invoeren.
Opmerking: welke pictogrammen je in beeld ziet,
verschilt per puzzel.

Te presenteren bewijs
bevestigen

Cursor verplaatsen
Door voorwerpen /
tekst scrollen

Keuze bevestigen
Praten
Verdergaan in dialogen
Getuige ondervragen

Door voorwerpen /
tekst scrollen

RechtsR
echtszzaken
aken

Met de onderstaande acties kun je de mensen helpen die van hekserij
zijn beschuldigd en de waarheid achterhalen om zo een vonnis van
‘niet schuldig’ te winnen.

Wacht
even!

Moment!

Protest!

Touchscreen
Praten
Verdergaan in
dialogen

Een keuze maken
Voorwerp verplaatsen
Cursor verplaatsen

De besturing die is aangegeven met oranje, gebruik je in
de rechtszaal.
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Koffermenu openen
Filmpje overslaan

Annuleren
Terug

Zie de elektronische handleiding van deze software voor meer
informatie omtrent de besturing.

DOORVRAGEN

Als je doorvraagt, kun je een getuigenverklaring stukje voor stukje onder de
loep nemen. Soms leidt dit ertoe dat
getuigen hun verklaring aanpassen of
dat je nieuw bewijs vindt.

ONDERVRAGEN

Je kunt getuigen ondervragen om hun
mening te horen over de verklaring
van een andere getuige. Gebruik het
vergrootglas om te kijken of iemand
zich verdacht gedraagt.

PRESENTEREN

Als je ontdekt dat een verklaring het
bewijs tegenspreekt, kun je bewijs of
een profiel presenteren om de getuige
hierop te wijzen.
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This software uses a font that is either made by or created based on a font made by Fontworks Inc. which has been
modiﬁed to accommodate the software design.
©2014 LEVEL-5 Inc. ©CAPCOM CO., LTD. 2014
Trademarks are property of their respective owners.
Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.
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