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Carregar as aplicações

Guia de Início Rápido da Nintendo 3DS
Este guia explica como configurar a sua consola, 

iniciar as aplicações e ligar à Internet.

Componentes abrangidos por este guia:

MKA-CTR-S-POR-C2

IMPORTANTE:
• Devido à importância das definições da consola, deverá ser um adulto a configurá-las, caso esta se destine a ser utilizada por crianças;
• Antes de utilizar a consola, leia a secção Informações sobre Saúde e Segurança no manual de instruções e siga as instruções com atenção.

Trademarks are property of their respective owners. Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.
© 2011 Nintendo.

Base de recarga Nintendo 3DS Carregador da Nintendo 3DS Stylus Nintendo 3DS

(O stylus está localizado no suporte 
do stylus, ao lado da ranhura para 

cartões de jogo.)

Consola Nintendo 3DS™

É fornecido um Cartão SD de 2 GB, que vem pré-inserido na ranhura para cartões SD, 
na parte lateral da consola. Este cartão pode ser utilizado para armazenar uma grande
variedade de dados.

Ligue os acessórios, como mostram as figuras abaixo, e carregue a consola.

O stylus é usado com o ecrã tátil.

Retirar o stylus

Prima o Botão POWER

Logótipo da 
Nintendo virado
para cima

Indicador de recarga aceso
(A luz apaga-se quando o carregamento
termina.)

Carregar e ligar a consola

Carregar a consola Ligar a consola

Configurar a consola

Toque em ATIVAR 3D e as imagens do ecrã superior serão
apresentadas em 3D.
Use o regulador de 3D para ajustar o efeito 3D a um nível
confortável e toque em CONCLUÍDO.

Segure na consola como mostra a figura e toque em 
SEGUINTE.

Olhe diretamente para 
o ecrã 3D

Coloque o ecrã a uma 
distância entre 25 e 35 cm 

dos seus olhos

Mova o regulador de 3D para a posição superior e toque em
SEGUINTE.

Toque no seu idioma e depois em OK. Toque em / para definir 
a data e toque em OK.

É necessário configurar a consola depois de a ligar pela primeira vez.

1 Selecionar idioma Calibração 3D2 Definir data e hora3 Perfil4

Toque em / para definir 
a hora e toque em OK.

Nota: Certifique-se de que introduz a 
data e hora corretas, tendo em conta que 
alguns títulos utilizam esta informação. 

Insira o nome de utilizador, utilizando 
o teclado no ecrã, e toque em OK.
Nota: Nunca insira quaisquer dados 
pessoais nem palavras ou frases ofensivas.

Toque em / para inserir a 
sua data de nascimento e toque em OK.

Selecione o país / região onde reside 
e toque em OK.

Ligar à Internet5

Leia o Contrato de Utilização dos 
Serviços e Política de Privacidade da 
Nintendo 3DS e toque em ACEITO.

Toque em SIM e siga as instruções do
passo em “4. Ligar à Internet”, no
verso deste guia. Se preferir, poderá 
efetuar esta configuração mais tarde.

2

Configurar Controlo Parental Inserir o cartão de jogo6

É possível configurar o Controlo Parental para restringir 
o acesso a certas funções. Para mais detalhes, consulte 
a secção Controlo Parental no manual de instruções.

O que é o Controlo Parental?

Para terminar a configuração, carregue no Botão HOME
para apresentar o Menu HOME.

O Controlo Parental permite aos encarregados de educação
limitar o acesso a certas funções da Nintendo 3DS, como a
apresentação de imagens 3D, que considerem inadequadas
para crianças.

Toque no símbolo da aplicação que quer usar e toque 
em ABRIR.
Nota: 
• Para mais instruções, consulte o manual da aplicação. 

Se a aplicação tiver um manual eletrónico, toque em 
MANUAL para abri-lo.

• O conteúdo em 3D só será apresentado com aplicações
para a Nintendo 3DS. As aplicações para a Nintendo DS /
Nintendo DSi não conseguem apresentar conteúdo em 3D.

A Consola Nintendo 3DS pode utilizar aplicações para 
a Nintendo 3DS e Nintendo DS™ / Nintendo DSi™.

Continua no verso

1

Executar as aplicações 2

Verifique a posição 
do cartão de jogo

Certifique-se de que desliga a sua Consola Nintendo 3DS,
ou de que se encontra no Menu HOME e não existem
aplicações suspensas, antes de inserir ou retirar um cartão
de jogo.

Ligar à Internet
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Ligar à Internet

Pontos de acesso sem fios
É mais fácil ligar a pontos de acesso sem fios que suportem AOSS ou Wi-Fi Protected
Setup (WPS).

Ligação à Internet de banda larga 
(ADSL, cabo ou fibra ótica)

Ligação à Internet
de banda larga

Comunicação
sem fios

Internet

Modem
e / ou router

É necessária uma ligação sem fios para ligar a sua Consola Nintendo 3DS à Internet. 
Precisa de um computador para configurar as definições no seu ponto de acesso sem 
fios (router).

Nota: Para obter uma lista dos pontos de acesso compatíveis, visite support.nintendo.com.

No Menu HOME, toque em [     e 
depois em ABRIR.

Toque em DEFINIÇÕES DE INTERNET.

1 Iniciar configuração Selecionar 
NOVA LIGAÇÃO2 Ajuda para configurar uma ligação3 Escolher um ponto de acesso4

Toque em DEFINIÇÕES DE LIGAÇÃO.

Toque em NOVA LIGAÇÃO.

Deixe-me ajudá-lo no processo 
de configuração.

Toque em COM AJUDA e obterá ajuda para o processo de 
configuração. Siga as instruções apresentadas no ecrã e depois
avance para o passo seguinte.

Toque no método de ligação que corresponde ao seu ponto de acesso.

–1

Para AOSS, siga para o passo 

5

– 2

Para WPS, siga para o passo 

5

– 3

Se não tiver a certeza (NÃO SEI / NENHUM DESTES) ou se 
tiver um ponto de acesso diferente, siga para o passo 

5

Passos para o ponto de acesso AOSS

Configuração AOSS

Mantenha premido o botão AOSS no ponto de acesso, até a luz AOSS piscar
duas vezes.

Quando o Ecrã de Configuração Concluída for apresentado, toque em OK
e execute um teste de ligação. Se este teste for bem sucedido, a configuração
está concluída.

Botão AOSS

5 –1

Passos para a Consola Nintendo 3DS

Configuração WPS

5 –2

Toque no método de ligação que corresponde ao seu
ponto de acesso.
Para informações sobre os métodos de ligação disponíveis,
consulte o guia fornecido com o ponto de acesso.

Passos para o ponto de acesso

Quando o Ecrã de Configuração Concluída for apresentado, toque em OK para executar um
teste de ligação. Se este teste for bem sucedido, a con figuração está concluída.

Botão WPS

Mantenha premido o botão WPS no ponto
de acesso até a luz piscar.

Será mostrado um PIN no ecrã tátil. 
Introduza-o nas definições do seu ponto 
de acesso e toque em SEGUINTE.

Para POR BOTÃO Para LIGAÇÃO POR PIN

Passos para a Consola Nintendo 3DS

NÃO SEI / NENHUM DESTES

5 –3

Na lista, toque no nome de um ponto de acesso.
Toque no nome (também designado por SSID, ESSID ou nome de rede) que corresponde 
ao seu ponto de acesso.

Introduza a palavra-passe de segurança e toque em OK.
Os carateres que introduzir são apresentados no ecrã sob a forma de *.

Toque em OK para guardar as suas definições.

Procure o ponto de acesso com a Consola Nintendo 3DS.

Toque em OK e execute um teste de ligação. Se este teste for bem sucedido, a configuração 
está concluída.
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