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KORTE HANDLEIDING VOOR NINTENDO 3DS-SOFTWARE  
SUPER SMASH BROS.™ FOR NINTENDO 3DS

Opmerking: je kunt de besturing zelf instellen in het optiemenu onder Extra's.

Besturing

Bewegen

Kort bewegen

Beweeg de knop 
 normaal

Beweeg de knop  
kort en snel

Bewegen
Lopen Hurken

Sprinten

Je kunt  op twee 
 manieren bewegen.

Springen
Je kunt ook springen met 

 of  

Door platformen  
vallen

Grijpen Blocken / Ontwijken Springen
In de lucht: 

 Dubbele sprong

of

Aanvallen
Normale aanval

Sterke aanval
Je valt aan in de 
 richting waarin je  

 beweegt.

Smashaanval
Je lanceert je tegen-
stander in de richting 
waarin je  kort  
beweegt.

Voer een van  
de vier soorten  
speciale aanvallen 
uit, of een ultieme 
smash.

Speciale aanval

PauzerenUitdagen



Kopiëren

© 2014 Nintendo Co., Ltd. Original Game: © Nintendo Co., Ltd. / HAL Laboratory, Inc.  
Characters: © Nintendo Co., Ltd. / HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / 
INTELLIGENT SYSTEMS / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Games Inc. / MONOLITHSOFT

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”.

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.

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

Vele vechters staan te popelen om de strijd 
aan te gaan. Pas hun eigenschappen aan 
met accessoires en kies zelf hun speciale  
aanvallen!

Kies je vechter! Kopieer je aangepaste vechters naar een Wii U™-systeem 
en gebruik ze in Super Smash Bros.™ for Wii U *! 
* Komt uit op een latere datum.

Lees de elektronische handleiding van Super Smash Bros. 
for Wii U voor meer informatie.


