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De besturing
U Gebruik
U Druk op

of

om Maxwell te verplaatsen.

om te springen.

U Raak met
(of druk op

een voorwerp in de buurt van Maxwell aan

U Gebruik

om de camera te bewegen.

) om er iets mee te doen.

U Druk op

of

om het menu te openen.

Hiermee open je de schrijfmodus.
Hiermee open je de wereldkaart (wordt
beschikbaar zodra je nieuwe gebieden
hebt vrijgespeeld).

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”.

Opmerking: je kunt de StreetPass™-functie beperken door middel van de functie voor ouderlijk toezicht. Kijk in de handleiding van je
systeem voor meer informatie.

Hiermee kun je met Starite-visie
rondkijken.
Hiermee open je de magische rugzak.
Hiermee richt je de camera op Maxwell.
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