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Console Nintendo 3DS

Stylus Nintendo 3DS
(inserido no suporte para o 

stylus do console)

Cartão de memória SD 2GB
(inserido na entrada SD)

Manual de instruções, guia de início rápido 
e outros documentos anexos

Adaptador AC

AR Cards

Base de recarga 
Nintendo 3DS

Este produto é um aparelho eletrônico preciso que pode ser danificado por impacto direto, sujeira, ou contato com materiais 
estranhos. Um estojo de proteção (vendido separademente) pode ajudar a prevenir danos ao seu console Nintendo 3DS™.

Leia atentamente este manual de instruções antes de configurar ou utilizar o console Nintendo 3DS. No caso de dúvidas após a leitura, entre 
em contato com o nosso serviço de atendimento ao consumidor no site support.nintendo.com.

UMA NOTA SOBRE COMPATIBILIDADE: O console Nintendo 3DS é compatível somente com títulos de software Nintendo 3DS, Nintendo DSi, 
e Nintendo DS. Os cartões de jogo Nintendo 3DS são compatíveis somente com o console Nintendo 3DS. Alguns acessórios podem não ser 
compatíveis com o console Nintendo 3DS.

OBS.: A Nintendo Zone™ não está disponível em todos os países e regiões. Visite www.nintendo.com 
<http://www.nintendo.com>  para mais informações.

Conteúdo da embalagem:

Informação sobre reciclagem do produto:
visite recycle.nintendo.com

Aqui se encontram algumas das funções do console Nintendo 3DS!

Tela 3D
Exibe imagens em 3D 

(veja a página 22).

Botão deslizante
Controla movimentos precisos de 360° em softwares 

que utilizam essa função (veja a página 13).

Botão HOME
Permite acesso ao menu HOME 

(veja a página 13).

Tela tátil
Tela sensível ao toque controlada pelo stylus 

(veja a página 15).

Regulador de 3D
Ajusta a profundidade das imagens 3D 

(veja a página 23).

Trademarks are property of their respective owners. Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo. © 2011 Nintendo
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Visualize imagens em 3D sem a necessidade de óculos especiais (página 22). Títulos de software inclusos com o console Nintendo 3DS:

Tire fotos 3D com as câmeras externas (página 42).

Jogue com títulos de software  Nintendo 3DS, Nintendo DS e Nintendo DSi (página 31).

Software Nintendo 3DS Software  
Nintendo DS

Capture imagens em 3D utilizando as câmeras 
embutidas e o software.

Ouça músicas ou grave sons.

Crie personagens Mii™ e personalize de acordo 
com a sua personalidade, da sua familia e de 
seus amigos.

Divirta-se com os AR Cards (cartões de realidade 
aumentada) inclusos com o seu console e com o 
software da câmera Nintendo 3DS.

Jogue um jogo de tiros onde a sua face e a de 
seus amigos são os personagens do jogo.

Verifique o seu tempo de jogo para o software 
que está usando ou passos dados enquanto você 
carrega o seu Nintendo 3DS.

Baixe vários títulos de sofware para uso no seu 
console Nintendo 3DS.

OBS.: Para usar esta função você precisa estabelecer uma conexão de internet e atualizar o seu console. Veja a página 63  
para mais informações sobre como configurar uma conexão banda larga de internet. Veja a página 80 para mais informa-
ções sobre como atualizar o console. 

Câmeras externas

Nintendo eShop

Somente títulos de software Nintendo 3DS especialmente criados para mostrar imagens 3D aparecerão em 3D. Títulos de software do 
Nintendo DS e Nintendo DSi não mostrarão imagens 3D.

Software  
Nintendo DSi



44 5

Títulos 
de software 

gratuitos

Fotos 3D
Notificações

Atualização do 
console

Outras  
informações

O indicador da conexão sem 
fio se acenderá quando ligar 
a comunicação sem fio.

O indicador da conexão sem fio 
se acende quando a comunicação 

sem fio é ativada.

Uma mensagem aparecerá na sua lista de notificações 
(veja a página 40 para mais informações sobre Notifi- 

cações  e o recebimento de mensagens).

SpotPass™ StreetPass™

O SpotPass permite o console Nintendo 3DS se comunicar automaticamente com um ponto próximo 
de acesso a internet sem fio, podendo assim trasmitir e receber uma variedade de arquivos. O console 
também poderá fazê-lo no modo de descanso (o console está fechado mas, continua ligado).

A opção StreetPass permite o console Nintendo 3DS procurar e se comunicar automaticamente 
com outros consoles Nintendo 3DS e também trocar informações quando passar por eles.

Se você estiver com o console no modo de descanso (o console está fechado mas, continua ligado) e passar por uma 
pessoa que está usando o mesmo software e ambos estão com o StreetPass ativado,  dados poderão ser trocados. (Se 
você não quer permitir a troca de dados, você pode desativar a comunicação sem fio.)

Se conseguir acessar o StreetPass...

A configuração do StreetPass para títulos de software do Nintendo 3DS é salva no console. Os dados transmitidos através do 
StreetPass variam de acordo com o tipo de software usado simultaneamente com esta função. Cada software tem um tipo 
adequado de configuração StreetPass.

• Até 12 títulos de software Nintendo 3DS podem usar StreetPass simultaneamente.
• Para títulos de software Nintendo DS e Nintendo DSi, a função StreetPass precisa ser ativada primeiro, uma vez que 

iniciar o software (o nome para este modo varia de acordo com o jogo que estiver jogando). 
• Se você desligar o console ou desativar a comunicação sem fio, o console não poderá se comunicar.
• StreetPass não funciona se estiver conectado à internet, usando a comunicação sem fio ou usando um meio de comuni-

cação local dependendo do software que estiver usando (veja a página 26).

Você precisa configurar a conexão de internet do console Nintendo 3DS para estabelecer uma conexão sem fio usando um 
ponto de acesso (veja a página 63).

• As atualizações podem desbloquear funções que permitem o recebimento de informações através do SpotPass. É reco-
mendado atualizar o console Nintendo 3DS para mantê-lo e fazer uso das últimas funções disponíveis (veja a página 80).

• Se mover o interruptor e desativar a comunicação sem fio, o console ficará sem as funções de comunicação sem fio.

Mantenha o console carregado.
A base Nintendo 3DS inclusa com o console simplifica o carregamento. Se 
você não estiver usando o console Nintendo 3DS poderá ativar o modo de 
descanso e colocar o console na base de recarga para que ele possa manter a 
carga e comunicar-se através do SpotPass. 
Veja a página 21 para obter informacoes sobre a capacidade da bateria. 
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Inform
ações sobre saúde e segurança

 ATENÇÃO - Lesões por movimento repetitivo e cansaço visual

 ATENÇÃO - Fadiga ocular e náusea

Informação de segurança importante: Liae as seguintes advertências antes de usar o console Nintendo 
3DS. Se uma criança for usar este produto, um adulto deve ler e explicar  detalhes sobre este manual. 
Não fazê-lo pode causar danos. Leia cuidadosamente o manual de instruções do jogo para obter mais 

detalhes sobre saúde e segurança.

Ao percorrer o manual você encontrará este ícone    seguido de ADVERTÊNCIA ou CUIDADO, ou pode ser que veja o termo 
IMPORTANTE. Estes termos tem significados distintos e constam abaixo. Leia e se concientize dos termos e das informações 
seguidas que aparecem antes de usar o console Nintendo 3DS.

Lhe avisa sobre formas incorretas de usar o console Nintendo 3DS que podem causar sérios danos físicos.

Lhe adverte sobre maneiras incorretas de usar o console Nintendo 3DS que podem causar danos físicos 
e danos ao console Nintendo 3DS, seus componentes ou acessórios.

Lhe informa sobre formas incorretas de usar o console Nintendo 3DS que podem causar danos ao console 
Nintendo 3DS, aos componentes ou acessórios. 

IMPORTANTE:

• Algumas pessoas (por volta de 1 em 4.000) podem ter convulsões ou perda de consciência ocasionados por clarões ou padrões de 
luz, e isso pode ocorrer enquanto estão assistindo TV ou jogando videogames, mesmo sem nunca terem tido uma convulsão antes.

• Qualquer pessoa que tenha tido uma convulsão, perda de consciência, ou outro sintoma relacionado a uma condição epiléptica 
deve consultar um médico antes de jogar um videogame.

• Os pais devem observar seus filhos ao jogarem videogames. Pare de jogar e consulte um médico se você ou seu(sua) filho(a) 
apresentar algum dos seguintes sintomas:

  Convulsões Perda de consciência Movimentos involuntários
  Cansaço visual ou muscular Visão alterada Desorientação

Para reduzir a probabilidade de uma convulsão ao jogar videogames:

1. Sente-se ou mantenha-se em pé o mais longe da tela possível.
2. Jogue videogames na menor tela de televisão disponível.
3. Não jogue se você estiver cansado ou precisar dormir.
4. Jogue em um cômodo bem iluminado.
5. Faça um intervalo de 10 a 15 minutos a cada hora.

Imagens em 3D podem prejudicar a visão de crianças de 6 anos de idade ou menos. Use a função do Controle dos Pais para restrin-
gir a visualização de imagens 3D se crianças de 6 anos de idade ou menos forem usar o produto.

Informações sobre saúde e segurança
O console Nintendo 3DS contém um estojo de bateria de íon lítio recarregável. O vazamento dos ingredientes contidos dentro 
do estojo da bateria, ou os produtos de combustão dos ingredientes, pode causar ferimentos físicos, assim como danos ao seu 
console Nintendo 3DS. Se ocorrer vazamento da bateria, evite o contato com a pele. Se ocorrer contato, lave imediatamente por 
completo com água e sabão. Se o líquido que estiver vazando do estojo da bateria entrar em contato com seus olhos, enxágue-os 
imediatamente e completamente com água e procure um médico. 

Para evitar vazamento da bateria:
• Não exponha a bateria a choque físico excessivo, vibrações, ou líquidos.
• Não desmonte, tente reparar, ou deforme a bateria.
• Não descarte o estojo da bateria em fogo.
•  Não toque os terminais da bateria ou cause curto-circuito entre os terminais com um objeto metálico.
• Não descasque ou danifique o rótulo da bateria.

O sistema Nintendo 3DS pode emitir ondas de rádio que podem afetar a operação de objetos eletrônicos próximos, incluindo 
marcapassos cardíacos.
• Não opere o sistema Nintendo 3DS a menos de 23 centímetros de um marcapasso ao usar a função sem fio.
• Se você possui marcapasso ou outro aparelho médico implantado, não use a função sem fio do sistema Nintendo 3DS sem 

antes consultar seu médico ou o fabricante de seu aparelho médico.
• Observe e siga todas as regulações e normas com relação ao uso de aparelhos sem fio em locais como hospitais, aeroportos, 

e a bordo de aeronaves. A operação nestes locais pode interferir com ou causar mau funcionamento do equipamento, com 
ocorrência de ferimentos nas pessoas ou danos à propriedade.

IMPORTANTE: O sistema Nintendo 3DS permite a você desativar a comunicação sem fio. Para desligar toda a 
comunicação sem fio, aperte o interruptor sem fio para desligar essa função. Consulte a página 12 para obter mais 
informações. Certifique-se de que a luz LED sem fio esteja desligada.

Os seus músculos, articulações ou pele podem começar a doer ao jogar videogames. Siga essas instruções para evitar problemas, 
como tendinite, síndrome do túnel carpal, ou irritação da pele:
• Evite jogar excessivamente. Os pais devem monitorar os filhos quanto a jogar de forma apropriada.
• Faça um intervalo de 10 a 15 minutos a cada hora, mesmo se você achar que não é preciso. 
• Se suas mãos, pulsos, braços se cansarem enquanto estiver jogando, ou se sentir sintomas, como por exemplo: formigamento, 

dormência, queimação, ou rigidez, pare e descanse por algumas horas antes de jogar novamente.
• Se continuar a apresentar algum dos sintomas acima ou outro desconforto durante ou após jogar, pare de jogar e procure 

ajuda médica. 
• Ao utilizar a caneta stylus, não é necessário segurá-la muito firme ou pressioná-la com força contra a tela. Fazê-lo desse modo 

pode causar fadiga ou desconforto. 

O uso de videogames pode causar fadiga ocular ao jogar por muito tempo ou usar a função 3D. Videogames também podem causar 
náusea em alguns jogadores. Siga as seguintes instruções para evitar fadiga ocular, tontura, ou náusea:
• Evite jogar por muito tempo. É recomendável que um adulto supervise o tempo que o jogo é usado pelas crianças.
• Pare de jogar por 10 ou 15 minutos a cada hora, ou a cada meia hora quando usar o modo 3D, mesmo se você não precisar. Mas 

se você sentir desconforto, pare de jogar por mais tempo e mais vezes.
• Se os seus olhos ficarem cansados ou começarem a doer enquanto jogar, ou se sentir tontura ou náusea, pare de jogar por 

várias horas antes de continuar a jogar.
• Caso continue a sentir os sintomas mencionados, pare de jogar e consulte um médico.

OBS.: Este producto não contém latex. Este produto cumpre com as leis aplicáveis que proíbem o uso de materiais tóxicos como chumbo, mercúrio, cádmio, crómio hexava-
lente, PBB o PBDE em produtos dirigidos a consumidores.

Informações sobre saúde e  
segurança e Guia de uso

 ATENÇÃO – Convulsões

 ATENÇÃO - Interferência por frequência de rádio

 ATENÇÃO - Vazamento da bateria

ATENÇÃO - A função 3d só deve ser usada por 
crianças de 7 anos de idade ou mais

ATENÇÃO

CUIDADO
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Guia de uso

 IMPORTANTE INFORMAÇÃO SOBRE A BATERIA
1. Nunca remova a bateria do console Nintendo 3DS a não ser para trocar por uma nova.

2. Nunca use outra bateria que não seja a bateria recarregável Nintendo 3DS, modelo número CTR-003. Veja a página 90) para 
mais informações sobre a troca da bateria.

3. Para recarregar a bateria, use SOMENTE o adaptador AC, modelo número WAP-002(BRA).

4. Quando se desfazer de uma bateria, consulte os regulamentos locais. Para informação sobre a reciclagem da bateria 
consulte o orgão local. Veja a página 90) para mais informações de como reciclar a bateria.

5. Se a bateria entrar em contato comalgum líquido não reutilize a bateria. Para mais informações sobre a possibilidade de 
repor a bateria e de serviços para o seu console Nintendo 3DS, visite a página web support.nintendo.com.

 IMPORTANTE INFORMAÇÃO SOBRE O STYLUS E AS TELAS DO NINTENDO 3DS
1. Use o stylus APENAS na Tela Tátil (tela inferior).

2. Pressione apenas o necessário para operar o jogo. O excesso de pressão poderá danificar a Tela Tátil.

3. Não use o stylus se estiver quebrado.

4. Use apenas stylus licenciado pela Nintendo na Tela Tátil.

5. Quando não estiver usando o stylus, recolha e coloque o stylus de volta no suporte.

6. Se usar um protetor de tela no seu console Nintendo 3DS, use apenas o protetor de tela licenciado pela Nintendo.

 LIMPEZA DA TELA TÁTIL E TELA 3D

IMPORTANTE: Se a Tela Tátil estiver suja ou entrar em contato com algum material estranho, não use o seu console 
Nintendo 3DS. Pode ser que não funcione corretamente e poderá ficar danificada ainda mais. Siga as instruções de 
limpeza abaixo. Se o mal funcionamento continuar depois de feita a limpeza, visite support.nintendo.com para 
mais informações sobre serviços de reparos.

Se a tela do seu console Nintendo 3DS estiver com manchas de digitais visíveis, sujeira ou qualquer outro material estranho use
um pano macio e limpo, tal como um pano para limpeza de óculos de grau.

1. Suavemente umedeça o pano com APENAS água e limpe a tela para retirar qualquer sujeira ou material estranho.

2. Use um pano seco e limpe a tela para secar e finalizar a limpeza. Se precisar, repita o processo de limpeza. 

 PRECAUÇÕES E MANUTENÇÃO DO CONSOLE 
1. Não desmonte ou tente reparar o console Nintendo 3DS, componentes ou acessórios. Fazendo isso a garantia não tem 

mais validade.

2. Sempre desligue o console Nintendo 3DS antes de colocar ou remover um Cartão de Jogo. Insira o Cartão de Jogo até 
completamente ajustado, sem forçar a entrada do Cartão de Jogo ou o console Nintendo 3DS. 

3. Não guarde o seu console Nintendo 3DS em local úmido, no chão ou em qualquer outro local que tenha contato com 
humidade, sujeira, poeira, ou qualquer outro material estranho.

4. Não deixe o console Nintendo 3DS, componentes ou acessórios cair, levar pancada ou sofrer qualquer outro tipo de mal uso. 
Ao fazê-lo poderá danificar as telas LCD ou outros componentes de precisão do console Nintendo 3DS.

5. Verifique se todas as conexões do console Nintendo 3DS são feitas com muito cuidado e apenas nos lugares apropriados. 
Segure o plugue reto quando inserir na tomada da parede. 

6. Desligue o console Nintendo 3DS antes de desconectar o carregador da parede ou qualquer outro acessório. Depois de 
desligado, retire cuidadosamente o plugue da conexão, não puxando pelo fio. Não pise, não puxe rapidamente, ou dobre 
qualquer cabo ou fio.

7. Não exponha o console Nintendo 3DS, cartões de jogo ou outro acessório Nintendo 3DS ao frio ou calor intenso. Se a 
temperatura baixar demais, as telas de cristal líquido (LCD) poderão ficar lentas ou não funcionar. A tela LCD deteriora 
conforme é exposta ao calor intenso. Não exponha o console Nintendo 3DS diretamente a luz solar por um longo 
período de tempo.

8. As telas LCD poderão se danificar se usar pressão ou materiais pontudos. Proteja as telas de arranhões e manchas.

9. Ao usar acessórios conecte as saídas externas APENAS  os feitos e licenciados para uso com o console Nintendo 3DS.

10. Não derrame nenhum líquido no console Nintendo 3DS, nos cartões de jogo e em outros componentes ou acessórios. Se 
o console Nintendo 3DS entrar em contato com líquido, limpe-o com um pano macio e um pouco úmido (usando apenas 
água). Retire a bateria e a tampa da bateria. Se algum líquido entrar em contato com a bateria, não a utilize novamente. 
Para mais informações sobre a possibilidade de repor a bateria e serviços para o seu console Nintendo 3DS, visite a 
página web support.nintendo.com.

11. Nunca pressione rapidamente o botão ligar/desligar, pois poderá diminuir a vida útil da bateria e poderá causar perda de 
informações de jogos salvos no cartão de jogo.

12. Quando não estiver usando o console Nintendo 3DS deixe sempre um cartão de jogo inserido para evitar a entrada de 
sujeira ou poeira (deixe o console desligado).

13. Ao usar um adaptador AC, verifique se é o modelo apropriado para o console Nintendo 3DS.  Sempre retire a tomada da 
parede quando não estiver usando o adaptador AC. 

14. Nunca use o adaptador AC, se o fio ou o cabo estiver danificado.

15. O adaptador AC foi feito para ser usado corretamente  na posição vertical ou numa tomada no chão.

 PRECAUÇÕES E MANUTENÇÃO DO CARTÃO DE JOGO
1. Evite tocar os conectores com os dedos. Não sopre ou deixe que os conectores entrem em contato com água ou sujeira. Se 

isso acontecer  poderá danificar o Cartão de Jogo ou o console Nintendo 3DS.

2. O cartão de jogo é um produto eletrônico de alta-precisão. Não o guarde num local que seja muito quente ou frio. Não dê 
pancada, o deixe cair ou use incorretamente. Não tente desmontá-lo.

3. Não limpe com benzeno, tíner, álcool ou qualquer outro tipo de solvente.

4. Sempre verifique a presença de material estranho ou sujeira nas entradas do conector do Cartão de Jogo antes de inserí-
lo no console Nintendo 3DS.
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Componentes do Nintendo 3DS

Microfone
Usado em jogos e software que incluem 
funções do microfone.

Indicador da conexão 
sem fio ( )
A luz acende ao ativar a comunica-

ção sem fio, apaga ao desativar a comunicação e pisca ao 
receber ou enviar dados. .

Chave de conexão sem fio 
(WIRELESS)
Mova esta chave para ativar e 

desativar a comunicação sem fio. OBS.: Para títulos de 
software Nintendo DS ou Nintendo DSi, você deve ativar a 
comunicação sem fio antes de começar o jogo. Porém, uma 
vez ativada, você pode desativar a comunicação movendo a 
chave de conexão sem fio.

Indicador de bateria ( )
A luz acende ao ligar o console. 
Veja a página 21.

Botao ligar/desligar 
(POWER) Veja a página 18.

Regulador  
de 3D
Ajustar a profundi-

dade da imagem 3D de zero ao máximo. 
Veja a página 22.

Indicador de 3D
Quando a luz está 
verde, a imagem na 

tela superior (Tela 3D) pode ser vista em 
3D. Veja a página 22.

Tela 3D (Tela superior)
Capaz de produzir imagens 3D para jogos 
que incluem essa função.Veja a página 22.

Tela tátil (Tela inferior)
Tela tátil sensível - essa tela deve ser operada 
somente com o stylus licenciado pela Nintendo. 
Veja a página 15.

CUIDADO  Quando abrir o console Nintendo 
3DS, mantenha os dedos longe da dobradiça para 
evitar que se machuque.

Botões de controle
Botões A, B, X e Y usados 
para controle do jogo. Veja 
o manual de instruções 
do jogo para informações 
específicas sobre controle 
do jogo.

Câmera interna
Usado por jogos e software que usem as funções 
de câmera.
OBS.: Evite sujar a lente da câmera. Se isso acon-
tecer, limpe suavemente e cuidadosamente com 
um pano macio para não danificar a lente.

Alto-falante esquerdo
Alto-falante direito

Botão SELECT

Botão START

Botão deslizante
Para comandar e controlar ações 
específicas de jogo compatíveis com 
esta função. Veja as instruções do jogo 
que está jogando para específicas 
informações de controle de jogo. 

Volume 
Deslize o botão para ajustar o volume. 
OBS.: O som do obturador da câmera é 
sempre emitido no mesmo volume. 

 Botão HOME
Mostra o Menu HOME durante o jogo.Botão direcional +

Luz de recarga
A luz acende ao recarregar a bateria. 
Veja a página 16.

Saída de áudio
Para conexão de fones de 
ouvido estéreo (vendido separa-
damente). Se os fones estiverem 
conectados, nenhum som será 
emitido através dos alto-falantes.

CUIDADO  Quando usar os 
fones de ouvido, defina o volume 
para um nível seguro. Se você 
usar fones de ouvido em alto 
volume poderá danificar a sua 
audição ou os fones de ouvido. 
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ponentes do Nintendo 3DS

Indicador de Notificações LED
Indica o status do console.

 (azul) Uma notificação foi recebida,  piscará por mais ou menos cinco  
 segundos (veja a página 40).

 (verde) Dados StreetPass foram recebidos, piscará por mais ou menos  
 cinco segundos (veja a página 40).

 (laranja) Uma conexão foi estabelecida com um amigo, piscará por   
 mais ou menos cinco segundos (veja a página 36).

 (vermelho) A bateria deve ser recarregada, piscará continuamente   
 enquanto a carga estiver baixa (veja a página 16).
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Entrada para cartões SD
Para conectar cartões de 
memória SD ou SDHC. Veja a 
página 24.

Encaixe para alça de punho
Para uso da alça de punho licenciada 
(vendido separadamente).

Transmissor de infravermelho
Mande e receba informações através da 
comunicação infravermelha.

Suporte para o stylus
Sempre guarde o stylus no suporte para o stylus 
despois de usar. Veja a página 15. 
OBS.: Para prevenir que o console Nintendo 
3DS sofra algum dano, nunca coloque nenhum 
outro objeto que não seja o stylus no suporte 
para o stylus.

Entrada para cartões de Jogo
Para inserir cartões de jogo Nintendo 3DS. Também
compatível com cartões de jogo Nintendo DS e
Nintendo DSi.

Câmeras externas
Usadas em jogos ou outros softwares 
que utilizam as funções da câmera. As 
duas câmeras permitem a criação de 
imagens em 3D. 
OBS.: Evite sujar a lente da câmera.
Se isso acontecer, limpe suavemente e 
cuidadosamente com um pano macio 
para não danificar as lentes.

Botão R

Botão L

Tampa da bateria
Retire a tampa para a troca da bateria. 
OBS.: Somente remova a tampa do compartimento da bateria 
para trocar ou verificar a sua instalação.

Encaixe da base
Permite a conexão da base 
de recarga do Nintendo 3DS 
(incluída). Veja a página 17.

Entrada do  
adaptador AC
Permite a conexão do 

adaptador AC Nintendo 3DS (incluído),  
para recarregar a bateria ou usar o console 
na eletricidade de consumo doméstico. Veja 
a página 17.

Indicador da câmera
Acende a luz quando as câmeras 
externas estão em uso.

Como usar a tela tátil e o stylus

 Stylus Nintendo 3DS

Depois de remover o stylus do suporte, você pode ajustar o tamanho 
para seu conforto. Reajuste ao tamanho original antes de repor o stylus 
no seu suporte.

A tela LCD inferior ou Tela tátil é uma 
tela sensível ao toque. Para jogos que 
incluem esse sistema de controle opere 
a tela usando o stylus incluso com o 
console. Toque suavemente ou deslize o 
stylus pela Tela tátil conforme pode ser 
visto a direita. 

 Calibração da tela tátil

Se a Tela tátil não estiver respondendo corretamente...
OBS.: Se a tela tátil não estiver respondendo corretamente, primeiro tente remover o protetor de tela (vendido 
separadamente) se você adicionou algum no seu console Nintendo 3DS.

Também pode calibrar a tela tátil através da configuração do console, no menu HOME (veja a página 80 para mais informações).

Se você não conseguir acessar o menu HOME, use os seguintes procedimentos para acessar diretamente a calibração da tela tátil. 
Primeiro, desligue o console. Depois, pressione os botões L, R, e X, em seguida pressione o botão POWER, veja abaixo.

Enquanto estiver 
apertando
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Base de recarga

Logotipo voltado 
para cima

Luz de recarga se acende

3

2

Verifique se a bateria está carregada antes de usar o console Nintendo 3DS pela primeira vez ou se não 
foi usado nos últimos 6 meses. 

Não use o adaptador AC Nintendo 3DS ou a base de recarga durante uma tempestade. 
Há risco de choques elétricos causados por raios.

IMPORTANTE: O adaptador AC Nintendo 3DS, modelo número WAP-002(BRA), só pode ser usado com os consoles 
Nintendo 3DS, Nintendo DSi e Nintendo DSi XL. Não é compatível com nenhum outro console da Nintendo. Não 
utilize o adaptador AC com transformadores de voltagem ou nenhum outro equipamento que permita reduzir a 
voltagem. Somente pode ser usado com tomadas propícias para voltagem AC.

 Informações sobre a bateria

O tempo de recarga da bateria é aproximadamente de 3 horas e meia.

Com o botão POWER desligado o tempo de recarga da bateria é de aproximadamente de 3 horas e meia, depen-
dendo do nível da carga restante quando você começou a recarregar a bateria. Você pode usar o console quando 
estiver recarregando a bateria, mas isso aumentará o tempo de recarga.

A temperatura ideal para a recarga da bateria é entre 5° e 35° C (40-95° Fahrenheit)

Temperatura ambiente abaixo ou acima destas temperaturas pode diminuir o tempo de vida útil da bateria e afetar 
adversamente a capacidade da recarga da bateria.

A bateria pode ser recarregada aproximadamente 500 vezes.

O tempo de duração da bateria vai diminuindo de intensidade conforme o tempo de uso. Depois de 500 recargas, o 
tempo de duração da bateria pode diminuir para até 70% da capacidade nominal inicial da bateria. 

Se a capacidade de uso da bateria passar a ser muito curto, troque a bateria.

A bateria perde a sua capacidade de recarga com o tempo de uso e repetitivos ciclos de carga/descarga, e a 
capacidade de tempo de uso vai diminuindo com o tempo. Se você acha que o tempo de uso diminuiu 
notavelmente, troque a bateria. Veja página 90.

Como recarregar a bateria
 Procedimento para a recarga da bateria e o uso da base de recarga Nintendo 3DS 

Insira o plugue DC do adaptador AC na entrada do adaptador AC na parte detrás da base de recarga Nintendo 3DS. Ao 
inserir no conector verifique se está reto.
IMPORTANTE: Antes de inserir o plugue DC  na entrada do adaptador AC verifique se está posicionado cor-
retamente para que nenhum dano ocorra no plugue DC ou na conexão.

Coloque o console Nintendo 3DS na base de recarga, encaixe a parte dianteira do console primeiro e em seguida a parte 
traseira até escutar um clique.

Insira o adaptador AC numa tomada de parede padrão. A luz de recarga acenderá para indicar que o console está car-
regando. Quando estiver completamente carregado, a luz de recarga apagará. 
IMPORTANTE: O plugue AC deve ser inserido corretamente na posição vertical ou na tomada de baixo da 
parede. O cabo deverá sempre estar voltado para  baixo.

Quando a recarga estiver completa, retire o adaptador AC da tomada de baixo e guarde o cabo num lugar 
adequado. Remova o console Nintendo 3DS da base de recarga retirando a parte detrás primeiro.

IMPORTANTE: Quando retirar qualquer plugue do console Nintendo 3DS, base de recarga ou 
tomada de parede, retire puxando a base do plugue e nunca pelo cabo.

Recarregando a bateria conectando diretamente ao adaptador AC...
A bateria também pode ser recarregada se conectar o adaptador AC diretamente na parte 
traseira do console Nintendo 3DS.

OBS.: Se você utilizar o console enquanto a bateria estiver sendo recarregada, a luz de 
recarga provavelmente não se apagará enquanto a carga não estiver completa.

1
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Recarregando a bateria

ATENÇÃO
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Como ligar / desligar o console e  
fazer configurações básicas

Aperte o botão POWER para ligar o console. O indicador de bateria 
acende quando está ligado.

Da primeira vez que ligar o console Nintendo 3DS, você 
terá que selecionar um idioma e ajustar a configuração do 
console.

Para mais informações sobre o indicador de bateria e capacidade da 
bateria, veja a página 21.

 Modo de descanso e como desligar o console

Colocando o console no modo de descanso
Se fechar o console quando este estiver ligado, o modo de descanso será ativado. Mesmo usando o StreetPass e SpotPass o 
modo de descanso reduz o consumo de energia (veja a página 4 e página 5 para mais informações sobre estas funções).

Dependendo do software que estiver usando, o modo de descanso não será ativado ao fechar o console. Por exemplo, se ao 
ouvir músicas usando o som Nintendo 3DS.)

Desligando o console
Para desligar o console, pressione o botão POWER para visualizar o menu de opção e 
toque em Desligar, ou pressione e segure o botão POWER até o indicador de bateria 
não acender mais. Alguns segundos depois o console vai desligar completamente.

 Como configurar o console pela primeira vez

Primeiro selecione um idioma. Depois configure as funções básicas do console. Usando o stylus na tela inferior, siga as instruções
na tela. Se uma criança for usar o console Nintendo 3DS, um adulto deve ajudar com essas configurações.

Verifique se está segurando o console na melhor maneira possível para ver 
as imagens em 3D seguindo as instruções na tela. Veja a página 22 para mais 
informações.

Estabeleça a data e hora. 

Toque    para ajustar a 
configuração, depois pressione OK para 
confirmar e siga para a próxima opção.

Use o teclado para colocar o seu apelido (ou nome de usuário.) 
Você pode colocar até 10 caracteres.

Lembre que outros usuários do  console Nintendo 3DS verão o seu nome 
de usuário quando entrar em contato com eles, então não use seu nome 
real ou qualquer outro tipo de informação pessoal.

Coloque a sua data de aniversário.

Toque  e  para colocar o día e o mês, em seguida pressione OK para 
confirmar e ir para a opção seguinte.

Coloque o país e o estado ou província onde você mora.

Leia o Acordo de Usuário de Serviço Nintendo 3DS e toque em Aceitar. Para seguir 
sem aceitar os termos do acordo, toque em Mais tarde. Se você tocar em “Mais 
tarde”, não poderá fazer uso da função de internet até que volte e aceite o Acordo de 
Usuário de Serviço Nintendo 3DS.

Configure a conexão de internet

Se estabelecer uma conexão de internet,você pode usar o SpotPass, a conexão Nin-
tendo Wi-Fi e outras funções para desfrutar de outras maneiras de jogar e interagir. 
Veja a página 63 para mais informações de como configurar uma conexão de internet. 
Para fazer a configuração depois, toque em Mais tarde. 

Configure o Controle dos Pais.

O Controle dos Pais permite restringir o uso ou download de jogos e outras opções 
que podem ser inadequadas para crianças (como a visualização de imagens 3D).
Veja a página 74 para mais informações.

Para continuar sem estabelecer nenhuma restrição, toque em Mais tarde.

Você completou a configuração básica do console. Pressione o botão HOME para mostrar o menu 
HOME  ( veja a página 25 )e explorar as várias opções do console Nintendo 3DS.

1

2

3

4

5

6

7

8

Indicador de bateria 
se acende

Pressione o Botão 
POWER
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O indicador de notificação 
também pisca vermelho.

Carga completa

Luz azul

Tempo e duração da bateria

Mais ou menos 
3 horas

Luz vermelha

Brilho da tela

Mais ou menos 
5 horas

Luz vermelha 
piscando

BrilhanteFosco

Baixa
Muito Baixa

 Indicador de bateria

Enquanto o console estiver ligado o indicador de bateria ficará aceso.  Dependendo da quantidade de energia restante na bateria 
a luz muda de cor. 

OBS.: Se a bateria acabar enquanto estiver jogando, você terá que recomeçar o jogo do último ponto salvo. Se a luz 
indicadora de bateria ficar vermelha, salve o seu jogo e recarregue o console.

Se ativar o modo de descanso enquanto a luz indicadora da bateria estiver azul, a luz mudará de cor lentamente, clareando e 
depois escurecendo.

 Tempo de duração da bateria

O tempo da duração da bateria abaixo é apenas uma estimativa, pode variar dependendo do jogo ou software usado, da quanti-
dade de informação recebida através do sistema de comunicação sem fio e da temperatura ambiente. O uso da câmera também 
pode reduzir o tempo de duração da bateria. Veja a duração abaixo.

O brilho da tela influencia na duração da carga da bateria. A configuração 
padrão é de 5, para mais infomações sobre o uso da configuração do 
brilho da tela veja a página 29.

OBS.: O modo de poupança de energia aumentará a duração da bateria 
ao configurar automaticamente o brilho da tela e o contraste das cores 
nas imagens vistas num determinado momento. Para mais informações 
sobre o modo de poupança de energia veja a página 29.

• Quando não estiver usando o console e acionar o modo de descanso, isso poderá reduzir o consumo de energia da bateria e ao 
mesmo tempo será possível mandar e receber informações do StreetPass e SpotPass através do sistema de comunicação sem fio. 
Se a bateria do console estiver completamente carregada e colocar no modo de descanso, a bateria pode durar até 3 dias.

• A luz indicadora de energia muda de cor lentamente, ficando mais clara e mais escura enquanto o console está no modo de 
descanso. OBS.: Dependendo do jogo ou software que você estiver usando, algumas vezes ao fechar o console o modo de 
descanso não é ativado. Neste caso a luz indicadora de energia continuará acesa. (Por exemplo, quando escutar músicas com o 
som Nintendo 3DS.)

Apaga o último caractere

Teclado numérico

 Uso do teclado

Um teclado aparecerá quando houver a necessidade de inserir caracteres. Há dois tipos de teclados: alfanumérico e numérico.

Deleta o úlltimo caractere

RetornarTroca o último caractere entre 
maiúsculas e minúsculas.

Teclado alfanumérico 
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Troca de letras 
maiúsculas para 
minúsculas e vice-versa 

Muda entre letras 
maiúsculas e minúsculas 

Varia entre letras 
maiúsculas e minúsculas

A letra muda automaticamente  
a cada toque.

Avança para o 
próximo caractere

Inglês Caracteres especiais ou 
símbolos Modo telefone celular

Troca o modo de entrada
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25cm–35cm
10”–14”

Indicador de 3D 
A luz acende quando o software é compatível com 
a opção de imagens 3D.

Regulador de 3D

Mova o regulador de 3D para baixo na sua posição 
mínima para mudar para as imagens 2D (normal). 

A tela superior 3D permite que você tenha uma visão estereoscópica. Você pode ajustar a profundidade 
do efeito tridimensional através do regulador de 3D.

O console Nintendo 3DS usa o foco 
binocular paralaxe (o fato de ter 
uma disparidade na distância entre o 
olho esquerdo e direito, fazendo com 
que eles vejam imagens diferentes) 
para produzir imagens 3D com 
profundidade.

Se você olhar a tela 3D usando a 
distância correta, imagens diferentes 
serão transmitidas. Uma para o seu 
olho esquerdo, vista somente pelo olho 
esquerdo, e outra para o olho direito, 
somente vista pelo olho direito. Essa 
visão de imagens permite que você 
veja a imagem 3D com profundidade. 

Se visualizar a tela 3D de uma posição inclinada, diagonal ou vertical, 
não produzirá o mesmo efeito 3D. Se ver a tela 3D dessa maneira 
talvez ocasione a visão de imagens duplicadas, ou tela 3D preta.

 Visualização ideal de imagens 3D

Como ver e ajustar as imagens 3D
 Ajuste da profundidade das imagens 3D

Use o regulador de 3D para ajustar a imagem 3D. Se for difícil ver uma imagem com o regulador de 3D na sua posição mais alta 
(maior efeito 3D), tente mover o regulador de 3D completamente para baixo e subi-lo pouco a pouco atí que possa ver uma 
imagem 3D sem dificuldade. Quando se acostumar com as imagens em 3D, talvez você será capaz de ver a melhor imagem em 3D 
subindo o regulador de 3D.

• Se o indicador de 3D não estiver aceso mesmo se você mover o botão deslizante 3D para “3D” a imagem 3D não será produzida
• Em alguns títulos de software as imagens variam entre o efeito 2D e 3D. Com esses títulos mesmo se você mover o botão 

deslizante 3D o efeito 3D não mudará.
• Em locais com muita luz direta, como a luz do sol, o efeito 3D é difícil de ser visualizado.

Advertência sobre imagens 3D
IMPORTANTE: A capacidade de ver imagens 3D pode variar de pessoa para pessoa, dependendo da condição 
física, tipo de imagens e o local onde as imagens estão sendo visualizadas. Uma pequena porcentagem de 
pessoas não consegue ver as imagens em 3D. Se você ver imagens duplas ou tiver dificuldade em ver imagens 
em 3D, desligue o efeito 3D através do regulador de 3D e não use este efeito novamente. O efeito 3D pode ser 
desativado no Controle dos Pais na configuração do console - veja a página 62 para mais informações.

Leia as Informações sobre saúde e segurança a respeito das imagens 3D no início deste manual (veja a 
página 8). 

OBS.: Você pode usar o Controle dos Pais para restringir o uso de imagens 3D (veja a página 74 para mais 
informações).

Imagem para o olho esquerdo Imagem para o olho direito
Imagem 3D

1  Olhe na tela diretamente. 2  Segure a tela 3D a uma distância entre 25 e 35
 centímetros dos seus olhos.
 Ajuste a distância para facilitar a visualização de imagens 3D.
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Aumentar profundidade

Diminuir profundidade
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Usando títulos de software

1 2

 
Notas de jogo

 (veja a página 35)

 
Lista de amigos 

 (veja a página 36)

 
Notificações (veja a página 40)

 
Navegador de internet

 OBS.: Pode ser que seja
 necessário a atualização do seu 
 console Nintendo 3DS para usar 
 este software (veja a página 80 
 para mais informações).

Abra a tampa da entrada de cartões SD e pressione a ponta do cartão 
até desencaixar parcialmente da entrada. Segure e retire o cartão SD 
do encaixe. 

Trava de 
Proteção

Modo 
de comunicação

Brilho da tela/ 
Modo de poupança 
de energia

Mudando a tela

Ícones de títulos de 
software
Se tiver novos dados ou notifica-
ções para algum software, 

ou  será exibido 
próximo ao ícone do software.

 Ícone StreetPass (veja a página 26)

 Ícone de intensidade (veja a página 67)

 Ícone de intensidade (veja a página 26)

Passos/Moedas de 
jogo

Data / Hora

Ícone da condição da 
bateria
 Alto

 Baixo

 Quase no fim  
 (piscando)

 Carregando  
 (piscando)

 Carga completa

Etiqueta para 
baixo

O console Nintendo 3DS vem com um cartão SD inserido na entrada SD. Com os cartões SD você pode salvar fotos que 
tirou com o console ou ouvir músicas salvas no cartão SD. (Os dados que podem ser salvos no cartão SD variam dependendo do 
software.) 
O software que você baixou também é salvo no cartão SD. OBS.: Títulos de software baixados que foram salvos em vários cartões 
não podem ser salvos novamente em apenas um cartão.

Usando mini cartões SD ou micro cartões SD 
(vendido separadamente)

Exige um adaptador de cartão SD (vendido separadamente).

IMPORTANTE: Inserindo ou removendo o mini cartão SD ou micro cartão SD enquan-
to o adaptador estiver conectado ao console pode causar danos, mal funcionamento 
ou perda de arquivos. Veja abaixo para inserir ou remover todo adaptador de cartão.
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Menu HOME
O menu HOME aparece quando ligar o console. Nele você pode começar os títulos de 
software Nintendo 3DS.

Para iniciar um título de software, toque no seu ícone no menu HOME. No menu HOME, você pode ver vários indicadores impor-
tantes de status incluindo hora, data e informações sobre passos dados atuais.  Além disso, se algum software receber novos dados 
via SpotPass,  será exibido próximo ao ícone do software.

OBS.: Se pressionar  ou  quando o menu HOME é exibido, você pode iniciar o modo câmera e tirar fotos.

Passos e moedas de jogo
Toda vez que concluir 100 passos com o seu Nintendo 3DS, você receberá uma moeda de jogo. Você pode colecionar até 
10 moedas de Jjogo em um dia, o máximo de 300 moedas de jogo. Você pode usar essas moedas em jogos que aceitam 
moedas de jogo.

• Os passos são contados enquanto o console está ligado e fechado (modo de descanso).
• Você pode salvar no máximo 7 dias de passos e tempo de jogo, enquanto um título de sofware  Nintendo DS ou Nintendo 

DSi estiver em uso. Feche o software pelo menos uma vez durante esse tempo para salvar os seus passos.
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Inserir e remover um cartão SD
Verifique se o console está desligado.

IMPORTANTE: para prevenir danos ao console 
ou ao cartão SD, não retire o cartão SD se o 
console estiver ligado, a menos que o software 
que está usando diga o contrário. Ao retirá-lo 
poderá perder dados importantes. 

Inserindo um cartão SD

1  
Abra a tampa da entrada do cartão SD

 IMPORTANTE: Nunca puxe ou torça a tampa de entrada. Fazendo isso poderá   
 danificar e causar o mal funcionamento da entrada. 

2  
Ao inserir o cartão SD

 Insira o cartão SD na entrada de cartões SD até que se encaixe completamente,
 tendo a certeza de que o lado da etiqueta está para baixo. Feche a tampa da 
 entrada de cartões SD..

 Trava de proteção do cartão SD
A trava de proteção ativada para baixo impede que dados sejam salvos no cartão 
ou deletados. Ativada para cima significa que você pode salvar dados no cartão e 
deletá-los. 

Como usar cartões SD
O console Nintendo 3DS é compatível com cartões de memória SD 2GB e cartões 
(SDHC) 4GB ou mais.
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Cartão de Jogo Nintendo 3DS Cartão de Jogo Nintendo DS e 
Nintendo Dsi

Informações sobre saúde e segurança
Verifique importantes informações sobre 
saúde e segurança no uso do console 
Nintendo 3DS.

Câmera Nintendo 3DS
Capture imagens em 3D utilizando o software 
e as câmeras embutidas (veja a página 42).

Som Nintendo 3DS
Ouça músicas ou grave sons (veja a página 47).

Criador Mii
Crie personagens Mii e personalize de acordo 
com a sua personalidade, da sua familia e de 
seus amigos (veja a página 50).

AR Games
Jogar jogos de uma realidade aumentada uti-
lizando os AR Cards inclusos com seu console 
e o software da Câmera Nintendo 3DS (veja 
a página 54).

Face Raiders 
Use a sua face e a de seus amigos como 
personagens do jogo (veja a página 56).

Registro de Atividade 
Verifique o seu tempo de jogo para o software que 
está usando ou passos dados enquanto você carrega 
o seu Nintendo 3DS (veja a página 58).

Download Play 
Com apenas uma cópia de software compatível com 
Download Play, você pode jogar com vários usuários 
do console Nintendo 3DS (veja a página 60).

Configuração do Console 
Configure a internet, Controle dos Pais e outras 
opções do seu console (veja a página 62).

Segure... ...e deslize.

Conecte-se à internet (veja a página 63).

Procure um parceiro do StreetPass. Se você configurar o StreetPass para o Nintendo 3DS ou para 
um software que é compatível com esta função, o console pode automaticamente procurar outros 
usuários do console Nintendo 3Ds perto de você e se comunicar com eles para trocar informações 
(veja a página 40). Um ícone StreetPass (  ) é exibido quando esse modo está ativado.

Comunique com outros consoles Nintendo 3DS. Para registrar amigos na lista de Amigos (veja 
a página 36) e no Download Play (veja a página 60) você precisa de uma conexão local sem fio. 
Enquanto estiver usando a comunicação local sem fio um ícone de intensidade (  ) será 
exibido. Um sinal mais forte facilitará a comunição.

Use a chave de comunicação sem fio para ativar a comunicação sem fio (veja a página 12). 
Quando a comunicação sem fio está ativada, mas o console não está se comunicando,   e  

 serão exibidos. Quando a comunicação sem fio estiver desativada, 

 e  serão exibidos.
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 Ícones de títulos de software

Quando um software gratuito é recebido pelo SpotPass ou quando um software é baixado através do Nintendo eShop, os ícones 
desses títulos de software serão adicionados ao menu HOME. (Até 300 títulos de software podem ser salvos em um cartão SD.) A 
lista abaixo mostra os ícones de títulos de software que você pode ver no menu HOME.

Ícones de Cartões de Jogos

Quando você inserir um Cartão de Jogo na entrada de 
Cartão de Jogo, um ícone do título do jogo será exibido.

Ícones de títulos de software embutidos (toque no ícone para iniciar o software.)

 Outros ícones

Esses ícones serão exibidos quando novos ícones forem adicionados ao menu HOME. Toque no ícone para abrir.

Percorrer, mudar a tela e mover ícones

 Percorrendo
Toque a tela tátil e deslize o stylus de um lado ao outro 
para percorrer pela tela.

Você também pode paginar tocando  ou .

 Mudando a tela
Toque  ou  para aumentar ou diminuir o número de títulos de software na tela.

 Movendo ícones de títulos de software
Para mover um ícone, toque e segure por um momento.  
Depois você pode deslizar para uma localização nova no 
menu HOME e levantar o stylus da tela para colocar o ícone.

OBS.: Se você mover um ícone em cima de outro ícone, os 
ícones trocarão de lugar quando levantar o stylus da tela.

Modos de comunicação

OBS.: ao usar mais de um modo de comunicação só um deles aparecerá na tela do console. 
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Fecha o manual

Menos brilho Mais brilho

Aumenta ou diminiu o 
tamanho do texto
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 Começar um software

Para começar um software, toque no ícone no Menu HOME, depois toque em Abrir.

Suspender ou sair de um software

Se você pressionar o menu HOME enquanto estiver jogando, o soft-
ware será pausado e o menu HOME será exibido. Se você tocar em 
Fechar enquanto estiver no menu HOME, você sairá do software.

Se você tocar em Retornar enquanto estiver no Menu HOME, você 
voltará ao software pausado.

 Enquanto o software está suspenso...
Enquanto o software está suspenso você pode ajustar o brilho da tela 
e verificar suas notas de jogo ( ),as notificações ( ), a lista de 
amigos ( ), e o navegador de internet ( ), as opções da câmera 
Nintendo 3DS e o manual de instruções. 

Você também pode iniciar outros títulos de software, mas se fizer isso, 
qualquer software pausado será fechado.

• Você não pode acessar o menu HOME enquanto estiver jogando pela internet. Dependendo do software que estiver na pausa 
e da condição do software (por exemplo, se está usando câmeras ou comunicação sem fio), não será possível o acesso a notas 
de jogo, lista de amigos, notificações ou software do navegador de internet.

• Você não pode acessar o menu HOME enquanto estiver jogando títulos de software do Nintendo DS ou Nintendo DSi.

 Salve o seu jogo antes de sair do software.
Os dados que não foram salvos serão perdidos quando sair do software. Lembre-se de salvar o seu jogo antes de sair do 
software.

 Enquanto o software estiver suspenso, não remova o cartão de jogo, 
 cartão SD ou desligue o console.

Enquanto o software estiver suspenso, não remova o cartão de jogo, cartão SD ou desligue o console. Você pode perder ou 
causar erros nos dados ou causar outros danos, se fazer isso.

 Manual de instruções dos títulos de software

No menu HOME, se você tocar num ícone de um software que tem um manual de  instruções 
embutido, a opção Manual aparecerá. Toque neste botão para exibir o manual de instruções 
do software selecionado.

Para visualizar um manual

 1  
Veja o conteúdo.

Deslize o stylus para cima e para baixo na 
tela tátil para percorrer pelo índice. Toque 
na página que deseja ver.

 2  
Ver as páginas do manual

Deslize o stylus para cima e para baixo na 
Tela tátil para ver o conteúdo das páginas. 
Mude a página deslizando o stylus na tela 
à esquerda ou direita.

 Brilho da tela e modo de poupança de energia

Toque em  no menu HOME para acessar a configuração do brilho da tela e o modo 
de poupança de energia.

 Brilho da Tela
Toque em um número para selecionar o brilho da tela.

OBS.: A tela fica mais brilhante no nível 4 e 5 se você conectar o adaptador AC Nintendo 3DS.

 Modo de poupança de energia
Se você tocar em Ligado no Modo de poupança de energia , o brilho da tela e a graduação das cores das imagens exibidas 
automaticamente se ajustará para que  o consumo da bateria seja limitado. Se estiver Desligado, o brilho da telha será 
mantido na configuração selecionada e a duração da bateria será reduzida. (a configuração padrão é Desligado.)
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Pressione e segure START e depois pressione o botão direcional + como descrito 
abaixo. 

Pressionar para cima:  Aumenta o brilho um nível.
Pressionar para baixo: Diminui o brilho um nível.
Pressionar à esquerda:  Desativa o modo de poupança de energia.
Pressionar à direita: Ativa o modo de poupança de energia.

Etiquete para o lado 
de fora

Fotos restantes 
Indicador 3D
É exibido enquanto as câmeras externas estão ativadas.

Ícone do local de salvamento

 : Memória do console  : Cartão SD

OBS.: Você pode mudar o local de salvamento na configu-
ração da câmera Nintendo 3DS.

Tirar Foto:  , , ou 

Varia entre a câmera interna e as câmeras 
externas.
Troca entre as câmeras externas e interna.

Lente de fusão
Junta duas caras com fotos tiradas ao mesmo tempo 
usando as câmeras externas e a câmera interna. (Veja o 
manual de instruções embutido da câmera Nintendo 3DS.)

Inicia o software da câmera Nintendo 3DS 
(veja a página 42).
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 O efeito do brilho da tela na duração da bateria
Uma configuração com o brilho da tela em um nível alto reduzirá a duração da carga da bateria. Um nível baixo pode 
prolongar a duração da bateria.
IMPORTANTE: Uma configuração com o brilho em alta intensidade pode aumentar o consumo de energia e 
causar a luz do indicador de bateria mudar para vermelho. Se a carga já estiver fraca, o console pode desligar 
durante um jogo.

 Configurar o brilho da tela e o modo de poupança de energia para títulos de software  
 Nintendo DS/ Nintendo DSi:

Enquanto usa um software Nintendo DS or Nintendo DSi, o menu HOME não estará disponível. Porém, você pode pressionar 
o botão do menu HOME para suspender o software e configurar o brilho da tela e o modo de poupança de energia usando os 
seguintes controles.

 Tirar fotos com as câmeras Nintendo 3DS

No menu HOME, você pode pressionar  ou  para ativar as câmeras e tirar fotos.

 
Usando Cartões de Jogo

Cartão de jogo Nintendo 3DS

Cartão de Jogo 
Nintendo 3DS

Cartão de Jogo 
Nintendo DS

Cartão de Jogo 
Nintendo DSi

• Somente títulos de software de Nintendo 3DS com a função 3D exibem imagens em 3D. Títulos de software Nintendo DS e 
Nintendo DSi não são compatíveis com esta função.

• Não é possível acessar o menu HOME se estiver jogando um título de software do Nintendo DS/Nintendo DSi. Também não é pos-
sível usar as funções SpotPass, como StreetPass e notificações.

 Começar um jogo

1  
Insira um cartão de jogo na entrada para cartões de jogo.

 Se o cartão não entra com facilidade, retire 
e confira se está colocando o cartão de 
maneira correta. A etiqueta deve estar virada 
para o lado de fora.

2  
Ligue o console. No menu HOME, toque no ícone do cartão de jogo  

 inserido e toque em Abrir.

OBS.: Títulos para o Nintendo DS/Nintendo DSi utilizam uma resolução 
menor que os títulos de software Nintendo 3DS e as imagens serão esticadas 
para cubrir a tela inteira. Segure START ou SELECT ao tocar no ícone do menu 
para exibir o jogo no seu formato original.

Para mais informações de como jogar o jogo, consulte o manual de 
instruções do jogo.

O console Nintendo 3DS aceita cartões de jogo Nintendo 3DS, Nintendo DSi™ e Nintendo DS™.
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 Suspender ou sair de um jogo
Pressione o botão HOME para ver o menu HOME, depois toque 
Fechar no menu HOME. 

• Toque em Retornar para continuar o jogo suspenso.

• Quando você quiser sair de um jogo Nintendo DS ou Nintendo 
DSi, primeiro salve o seu jogo, pressione o botão HOME e depois 
toque em OK. 

 Retirando o cartão de jogo
Ao colocar ou retirar um cartão de jogo 
desligue o console primeiro a partir da tela do 
menu HOME (se um software está suspenso, 
saia do software antes de retirar o cartão).

OBS.: para obter mais informações sobre a classificação dos softwares, verifique a página 89.

 
Com

o usar o software de download 

Software de download Nintendo 3DS
OBS.: Para usar esta opção talvez seja necessário atualizar o console. Veja Atualização do 
console em Configuração do console na página 87 para mais informações. 

OBS.: O software de download Nintendo 3DS .e licensiado para voce e nao vendido. Para mais informacoes, veja o Acordo de 
Usuário de Serviço Nintendo 3DS em Outras Informacoes na Configuracao do Console (veja a página 73).

 Onde encontrar um software para download?
• Você pode baixar softwares Nintendo 3DS através do Nintendo eShop. 

OBS.: É preciso ter acesso a uma conexão de internet sem fio para usar as opções online. Veja a página 63 para mais 
informações de como configurar uma conexão de internet. 

• Software gratuito pode ser distribuído pelo SpotPass.

 Baixando e salvando softwares
• Para baixar o software você precisa ter um cartão SD inserido na entrada de cartões SD. 

IMPORTANTE: Como o software também pode ser distribuído pelo SpotPass, é importante sempre ter um cartão SD 
na entrada de cartão SD.

• Você pode salvar até 40 títulos DSiWare na memória do console e até 300 títulos de softwares para download no 
cartão SD.

• Se você baixou e salvou um software e os dados foram salvos em diferentes cartões SD, esses dados não podem ser 
reagrupados em um único cartão SD.

• Softwares baixados só podem ser utilizados no console onde foram baixados e não podem ser transferidos. Você não 
pode usar o software em outro console inserindo o cartão SD no outro console.

 Para usar um software baixado

 1  
Toque no ícone no menu HOME.

OBS.: Para o DSiWare, se você tocar no ícone enquanto pressionar 
START ou SELECT, o software será exibido na resolução original da 
tela do Nintendo DSi.

 2  
Utilize o software normalmente como se fosse um  

  cartão de jogo.

• Para maiores informações de como usar o jogo, veja o manual de 
instruções do jogo em questão.

• Para ver um manual embutido, toque em Manual no menu HOME.
• Para concluir e usar um software para download use a mesma forma que é usada com cartões de jogo.
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Cartão SD de alta capacidadePasta Nintendo 3DS

Computador

Lápis

Borracha

Você pode desenhar com três cores de lápis ou 
usar a borracha.
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Capacidade de cartões SD
Se você nao tiver mais espaço no cartao SD, tente primeiro deletar arquivos que não usa mais, como fotos, áudio, ou títulos 
de software usando o gerenciador de dados na configuração do console (veja a página 78). Se mesmo assim precisar de mais 
espaço, você pode transferir seus arquivos para outro cartão SD que contenha mais memória.

Utilize um computador que tenha uma entrada para cartões SD (ou utilize um dispositivo/leitor para cartões SD) para 
transferir dados. 

IMPORTANTE:  Títulos de software baixados e seus dados são salvos na pasta Nintendo 3DS. (Com a exceção 
de dados de fotos.) É importante não modificar, alterar nomes, mover, ou deletar os arquivos na pasta 
Nintendo 3DS.

 Copiar arquivos
É importante copiar todas as pastas relacionadas dentro da pasta Nintendo 3DS.

Se você jogar e salvar dados de um software que foi copiado em um cartão SD novo, este software pode 
não funcionar no cartão SD velho. Não é possível utilizar cópias de um software.
Se você copiar um software em um cartão SD novo, utilize o cartão SD novo e não utilize os dados originais.

 Precauções sobre a cópia de arquivos
Não é possivel juntar ou combinar pastas de títulos de software baixados que foram salvos em diferentes cartões SD. Se você 
copiar dados a um cartão SD, e depois substitui-los ao copiar os mesmos dados, eles não poderão ser utilizados.

Se você copiar individualmente os arquivos na pasta Nintendo 
3DS, o console Nintendo 3DS não os reconhecerá. Você deve 
copiar cada pasta na pasta Nintendo 3DS sem alterar o seu 
conteúdo.

 
Notas de Jogo

Toque  na parte superior do menu HOME para ver a lista de suas 
anotações.

• Você pode salvar até 16 anotações no console. Você também pode salvar as anotações 
feitas como fotos para visualizá-las depois no software da câmera Nintendo 3DS.

• Mesmo usando um software Nintendo 3DS você pode pausá-lo e fazer anotações. Pres-
sione o botão HOME para mostrar o menu HOME e depois toque no ícone Notas de jogo 
para iniciar o software Notas de jogo.

 1  
Toque numa nota de jogo na tela de Notas de Jogo e escreva ou desenhe suas anotações.

 2  Quando acabar suas anotações, toque 

A anotação estará salva e você poderá retornar para a tela Notas de Jogo.

Salvar uma anotação em 
um cartão SD. 
Permite que você veja essa 
anotação no software da câmera 
Nintendo 3DS.

Deletar uma anotação.

Para trocar a tela superior
Se o software estiver em pausa, a tela 
superior pode ser modificada.

Mostrar as duas telas

Mostrar a tela superior

Mostrar a tela tátil

Notas de Jogo
Este software permite escrever e desenhar anotações mesmo durante um jogo. Você pode pausar um 
jogo e fazer uma anotação enquanto olha a tela do jogo.
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Toque  no menu HOME para abrir a sua lista de amigos.

A primeira vez que abrir a lista de amigos, siga as instruções na tela para criar seu próprio 
cartão de amigo.

Na sua lista de amigos, você pode ver se seus amigos registrados estão online (somente se 
estiverem conectados à internet). Mesmo quando estiver jogando Nintendo 3DS você pode 
pausar o jogo e ver a sua lista de amigos. Apenas toque no botão HOME para ver o menu 
HOME e abrir a sua lista de amigos.

OBS.: A função da lista de amigos fica disponível ao usar um software Nintendo 3DS.

O que você precisa fazer para usar a lista de amigos

Criar o seu Mii  Para criar o seu cartão de amigo, você precisa primeiro criar o seu Mii no Criador Mii.  
 Veja a página 50.

Configure a sua opção de internet Para saber se seus amigos estão online, você precisa estar conectado à internet. 
 Veja a página 63.

 A tela da lista de amigos

Registrar amigos

Exibir cartão de amigos
• Modifique seu cartão de amigo
• Veja os cartões de amigos dos seus amigos

Configurar lista de amigos
• Definir notificação de amigos 
• Apagar um cartão de amigo

Coloque o nome da pessoa que quer registrar como amigo. Se você não 
for registrado como amigo desse usuário, o registro será temporário. 
(Quando o amigo temporário o registrar como amigo, o registro se tornará 
permanente e o nome oficial e Mii de ambos serão exibidos.

Se você já é registrado como 
amigo de outro usuário, receberá 
os dados do cartão deste usuário 
e ele automaticamente será 
registrado como amigo.

 Registrar amigos 

Para registrar um amigo local
Toque Localmente para conectar diretamente com outro usuário Nintendo 3DS 
próximo e registrar ambos como amigos.

OBS.: Você pode salvar até 100 amigos na lista de amigos.

Através do cartão de amigo você pode registrar outro usuário como seu amigo, basta tocar 
no nome do usuário.

OBS.: Se você tocar no cartão do seu amigo e o seu amigo fizer o mesmo, ambos poderão 
trocar os cartões de amigo. Ao concluir a troca, vocês estarão registrados como amigos.

Registrar um amigo através da internet
Toque em Através da internet para compartilhar seu cartão de amigo com seus 
amigos e assim poderá registrá-los.

OBS.: Verifique seu próprio cartão de amigo para saber qual é sua chave de amigo.

Coloque o código da pessoa que deseja registrar como amigo.

Lista de Amigos
Jogue e se comunique com outras pessoas registradas como amigos através da internet, não 
importa a distância.
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Escolha se você quer ou não que 
amigos vejam se você está conectado 
à internet ou qual software está 
usando.

Indicador de  
notificação piscando

Delete cartões de amigos da sua lista 
de amigos.

Amigos não receberão nenhuma 
notificação de que foram deleta-
dos da sua lista de amigos.
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 Modificar o seu cartão de amigo / Ver cartões de amigos

Selecione o cartão de amigo para modificar as informações ou ver cartões de amigos de seus amigos. O seu cartão de amigo será 
identificado com o ícone .

Modificar o cartão de amigo 
Toque no cartão com o stylus para modificar seu jogo 
favorito, sua mensagem e outras informações. 

Escolha o seu título favorito 
entre os titulos de software 
que você já usou.

Escreva uma mensagem 
curta de até 16 caracteres 
cumprimentando seus amigos. 
Os seus amigos poderão ver 
essa mensagem.

O software favorito do seu amigo 
e o software que você está usando 
no momento será exibido na tela. 

Ver cartões de amigos 
Escolha o cartão de amigo que você deseja ver. 
Os detalhes serão mostrados na tela superior.

Mostra se o seu amigo está conectado ou não à internet
Quando seus amigos estão conectados à 
internet a aparência do cartão deles muda. 
O software que estão usando também é 
exibido.

OBS.: Esta função só fica disponível se seu 
amigos permitirem que esta informação 
seja exibida.

Indicador de notificação
Quando um amigo se conectar à internet, o in-
dicador de notificação no seu console Nintendo 
3DS pisca na cor laranja por 5 segundos.

 Configurar a lista de amigos

Configura suas notificações de aviso de amigos ou os deleta da sua lista de amigos.

Online Desconectado

Lembre-se que outros usuários de Nintendo 3DS verão sua mensagem personalizada quando interagir com eles, ao 
escolher um nome não use o seu nome verdadeiro ou qualquer tipo de informação pessoal.

OBS.: Se o nome de um personagem Mii de um amigo é substituido por “???”, o criador desse personagem Mii pode ter sido 
adicionado a lista de usuários bloqueados.
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O indicador de notificação 
pisca
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 Ler notificações

 Toque em uma notificação na lista para vê-la.

• Notificações não lidas aparecem como:   para StreetPass e  para SpotPass.

• Até 12 notificações StreetPass e até 100 para outros tipos de notificações podem ser salvos no console. Se você receber 
mais notificações do que o limite, ou se a capacidade de armazenamento for atinjida (se por exemplo tiver várias 
notificações com fotos), as notificações mais antigas serão deletadas. OBS.: É possível receber notificações de alguns 
softwares mesmo não tendo uma conexão de internet.

 Desativar notificações

Toque em Desativar todas as notificações dentro da mensagem e siga os 
passos na tela.

OBS.: Notificações que não requerem uma conexão de internet, como de 
títulos de software, não podem ser desativados na lista de notificações. 
Elas são enviadas durante um jogo e podem ser desativadas dentro das 
opções do software. A maneira de desativar estas notificações varia para 
cada software.

Desativar notificações StreetPass

Para desativar notificações StreetPass, toque em Desativar notificações para este software e desative StreetPass 
em Gerenciador de dados StreetPass na configuração do console (veja a página 78).

Para ativá-lo novamente, ajuste a função nas opções do software. Consulte o manual de instruções do jogo para mais 
informações.

Não é possível bloquear notificações da Nintendo. (Notificações SpotPass da Nintendo podem conter 
informações importantes ao consumidor.)

Toque em  no menu HOME para começar o software e ver a lista de 
notificações.

Você pode pausar o jogo e ver as notificações enquanto estiver usando um software Nintendo 
3DS. Aperte o botão HOME para exibir o menu HOME e toque em “Notificações” para começar 
o software.

Tipos de notificações

Notificações SpotPass Dados ou informações da Nintendo ou do software que estiver usando (dependendo  
 do jogo).  
 OBS.: O console não recebe notificações de um software Nintendo DS/ 
 Nintendo DSI.

Notificações StreetPass Informações recebidas pela função StreetPass.

 Receber notificações

Siga estes passos para receber notificações com o seu console Nintendo 3DS:

• Ligue o console. (O console também recebe notificações no modo de descanso.)

• Mova a chave de conexão sem fio (para cima) para ativar a comunicação sem fio. O indicador da 
conexão sem fio se acenderá.

• Configure uma conexão de internet. (Se você estiver em uma área onde o serviço da Nintendo Zone é 
disponível, o console pode receber notificações sem precisar configurar uma conexão de internet.)

OBS.: É possível receber notificações de alguns softwares mesmo não tendo uma conexão de internet.

 Quando receber uma notificação...
Quando você receber uma notificação, o indicador de notificação do seu console 
Nintendo 3DS piscará por 5 segundos e permanecerá ligado. A luz pisca em verde para 
notificações StreetPass, e azul para notificações SpotPass.

Além disso, os ícones  e serão exibidos no ícone de notificações e 
em qualquer ícones de títulos de software relacionados no menu HOME.

O indicador de notificação se apaga ao acessar o menu HOME.

OBS.: Se você receber uma notificação no mode de descanso, o indicador de notificação piscará por 5 segundo e 
permanecerá ligado. Ele se apagará quando você abrir o console Nintendo 3DS.

Toque e deslize a barra para cima 
ou para baixo para percorrer 
pela lista.

Notificações
Este software permite receber notificações da Nintendo, StreetPass e outros tipos de 
softwares.

Mensagem
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A Câmera Nintendo 3DS pode ser iniciada através do menu HOME. Com a câmera Nintendo 
3DS  você pode tirar fotos em 2D e 3D e também pode criar um álbum de fotos que pode 
ser visto a partir do menu HOME. 

Para mais informações detalhadas 
selecione Manual no menu HOME e 
consulte o manual de instruções. 

Fotos 3D
Ao tirar fotos em 3D, as duas câmeras externas do console 
serão usadas para capturar as imagens. Cada câmera tira 
uma foto: uma para o olho esquerdo e outra para o olho 
direito. As fotos são unificadas, justapostas e  exibidas na 
tela 3D como uma imagem 3D. Veja a página 22 para mais 
informações sobre imagens 3D.

 Funções da câmera Nintendo 3DS

Foto para o olho direito Foto para o olho esquerdo

Tirar fotos

Tipo de lente
Você pode escolher 
diferentes configurações 
para a câmera como, por 
exemplo, a câmera para 
luz clara ou a câmera 
para noite.

Temporizador
Use o temporizador ou a sua voz para escolher o  
momento certo de tirar a foto.

Nivelador
Use as linhas do nivelador ao tirar fotos para alinhá-las 
ao nível do hori-
zonte. Uma linha 
vermelha será 
exibida para que 
você a use como 
referência.

Ver fotos

Personalizar
Personalize suas fotos 
com vários tipos de 
desenhos.

Slide show
Você pode automaticamente exibir fotos em sequência.

 Tirar fotos

Toque  ou  na tela tatil inferior para tirar uma foto. Você tambêm pode pressionar

 ,  ,ou  para tirar uma foto.

OBS.: se você apertar o botão direcional + para baixo, o nivelador será ativado ou desativado.
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fotos disponiveis

Indicador 3D 
Este ícone aparecerá na tela se você estiver 
tirando uma foto com as câmeras externas.

Local de salvamento
Indique o local para salvar as suas fotos: 

 (Memória do Console) ou  (Cartão SD)

Toque para mudar entre as câmeras externas 
ou a interna. 
OBS.: A câmera interna tira apenas fotos 2D.

Alavanca de ferramentas
Use o stylus para mudar a alavanca de direção e 
selecionar as seguintes funções:

 Mudar o Tipo de lente

 Ajustar o foco 3D
O foco automático 3D da câmera fica sempre 
ligado por causa da configuração padrão da 
câmera. Você pode desligar e ajustar o foco 
manualmente, se precisar.

 Temporizador

Toque no Papagaio para receber dicas de como usar 
a câmera. Você pode também rever as dicas 
na configuração do console no Menu HOME.

Opções
Ajusta diferentes configurações como a 
visualização de informações e o gerenciador 
de dados. 

Ver fotos



44

Usando títulos de software

45

Número de fotos disponíveis 
para salvar

30cm (12 po) 
ou mais

1m (39”)

Ícone para acessar a tela “Tipo 
de lente”

Tipos de lente
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Fotos disponíveis
O Numero de fotos disponíveis que você pode salvar é mostrado na 
tela superior. Esse é o número aproximado de fotos que você pode 
salvar no local selecionado (memoria do console ou cartao SD), mas 
esse número é apenas uma estimativa. 

O tamanho dos dados pode variar dependendo da foto, então pode 
ser que tirando uma foto reduza o número restante de fotos por 2 ou 
mesmo não reduza o número de fotos restantes.

OBS.: O cartão SD tem a capacidade para salvar no máximo
3000 fotos.

Sobre os dados da foto
• Ao tirar fotos com as câmeras externas tanto os dados de foto 3D (salvo no formato MPO) como os dados de foto do olho 

esquerdo (salvo no formato JPEG) são criados. 

• No cartão SD, as fotos serão salvas no arquivo DCIM

Distância focal

Quando for tirar fotos, a melhor posição é ficar a uma distância mínima de 30cm do objeto ou da pessoa. Se você tirar a 
foto de um objeto e estiver perto demais, a foto pode ficar embaçada. Você pode ver esse efeito em ação se tentar olhar 
algo que está bem na frente do seu nariz. 

Tirar fotos de objetos à 
menos de 30cm (12”) 
de distância pode resul-
tar em fotos duplicadas 
ou embaçadas.

Para um resultado  
melhor, o objeto deve 
estar a 30cm (12”) de 
distância ou mais.

Para um resultado 
melhor a distância ideal 
da lente ao tirar fotos 
3D  é de 1m (39”) da 
câmera.

Se adicionar objetos 
distantes no fundo 
produzirá um  efeito 3D 
melhor.
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Tipos de lente e efeitos
Toque em (  ), para acessar as ferramentas da câmera. Toque 
no ícone de efeitos (  ) para abrir a tela “Tipo de lente”. 
Selecione a lente que deseja usar e toque em “Fechar”. 

 Lente cintilante

Sopre no microfone para criar vários 
efeitos para decorar a foto.

 Lente sonho

Use este efeito para criar um efeito 
nebuloso, como um sonho.

 Lente de baixa luz

Ideal para situações com pouca luz como 
fotos noturnas.

 Lente normal

Esta é a lente padrão.

 Lente de fusão

Tira fotos de 2 pessoas ao mesmo tempo com a 
câmera interna e externas e as sobrepõe.

 Lente de espião

Realça o centro e escurece o resto da foto 
como nos tempos antigos.

 Lente mistério

 Use filtros e efeitos aleatoriamente - Quem sabe 
 que tipo de imagem irá aparecer?!

 Configuração manual

Ajuste a configuração da câmera manualmente nesta tela.
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O som Nintendo 3DS pode ser iniciado a partir da tela do menu HOME do Nintendo 
3DS. Este software permite que você ouça músicas ou sons salvos no cartão SD ou 
gravados com o microfone do console Nintendo 3DS. Você também pode modificar 
suas músicas e sons gravados.

Para informações mais detalhadas, 
selecione Manual no Menu HOME.

Depois de iniciar o Som Nintendo 3DS, você pode selecionar uma das opções abaixo.

• Veja os resultados do StreetPass
• Ativar/Desativar o StreetPass 

Você pode ver os resultados do StreetPass, como a classificação e análise de compatibilidade. 
Para usar o StreetPass, primeiro registre uma música no seu favoritos StreetPass e em seguida ative o StreetPass.

Se você falar com o Papagaio, talvez mais tarde ele repita o som quando falar. Talvez ele até repita por conta própria 
alguns sons anteriormente gravados.

OBS.: Toque no Papagaio quando ele estiver na tela tátil para fazer com que ele repita alguns sons previa-
mente gravados.

Gravar sons ou escutar sons gravados.

Tocando música 
Os arquivos de músicas salvos no Cartão SD serão 
exibidos na tela.

OBS.: Continuar a ouvir será exibido na tela se 
você previamente pausou uma música. Se você tocar 
Continuar Escutando, a música começa a tocar do 
ponto em que parou.

Dados e configurações do Som 
Nintendo 3DS

 Ver fotos

Toque Ver Fotos para ver as fotos que você tirou. Uma série de fotos aparecerá na Tela Tátil. O contorno vermelho na foto 
miniatura indica qual foto está sendo mostrada na Tela 3D.

Toque em uma foto miniatura na Tela Tátil para exibi-la na Tela 3D.

Começando um slide show

Tirar fotos
(Veja página 43.)

Deslize o stylus na tela tátil para percorrer pelas 
miniaturas.

Toque  ou  para mudar o número de 
imagens que estão sendo exibidas na Tela Tátil.

Abra o menu de Opções

Indicador 3D 
Este ícone aparecerá na tela se você estiver vendo 
uma foto 3D.

Sobre o catálogo de fotos
Fotos são organizadas pela data em que foram tiradas, com as fotos mais velhas do lado esquerdo.

Se a foto for de um tipo de dado que não pode ser exibido na tela,  vai ser exibido.

Se tiver muitas fotos no álbum, pode demorar um pouco para que todas as fotos sejam exibidas.

Mais sobre dados de fotos
Fotos tiradas com uma câmera digital ou com um telefone celular talvez não serão exibidas. Uma foto tirada com o 
console Nintendo 3DS não será exibida se tiver sido processada ou editada no computador, mudada de lugar ou deletada 
do Cartão SD, ou se o nome do arquivo tenha sido modificado. 

As miniaturas estão anexadas com as fotos tiradas com o Nintendo 3DS. Se você usar um computador ou outro aparelho para 
editar fotos, em alguns casos as miniaturas não mostrarão essas mudanças. Saiba que se você transferiu uma foto editada 
para a internet ou a enviou para uma terceira pessoa, talvez você consiga ver a versão não editada da miniatura. Quando você 
usa o software da câmera Nintendo 3DS para editar uma foto tirada com o Nintendo 3DS, a miniatura também aparecerá com 
as mudanças feitas.
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Escolha entre mover ou copiar.

Deslize a barra e percorra pelas pastas e arquivos de músicas.

2  Transfira as músicas 
para um Cartão SD usando 
a entrada de Cartão SD do 
seu computador ou um leitor 
externo de Cartão SD.
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 Gravar com o microfone

Você pode gravar no máximo 10 segundos de som em um arquivo usando o microfone. Você pode salvar 18 arquivos de som na 
memória do console e até 180 arquivos de som em um Cartão SD.

1  
Toque  para selecionar um arquivo, depois toque em   

  Gravar.

2  
Toque  para começar a gravar.

• Se o microfone detectar um som a gravação começará automaticamente.
• Toque   para terminar a gravação.

3  
Toque numa cor para salvar o arquivo e selecionar a cor  

  do ícone.

A cor que você tocar será a cor do ícone que representa o arquivo gravado.

OBS.: Para deletar um arquivo de som, selecione o ícone do arquivo e toque em Deletar.

Mudar páginas

Toque  ou   para mudar de página de arquivos 
de som.

Reorganizar arquivos de som

Para mover dados de um arquivo de som, toque e segure o arquivo e depois deslize-o 
para a localização desejada.

• Se você deslizar o dado do arquivo de som para   ou , a página vai mudar e assim 
poderá mover o arquivo para a outra página.

• Você não pode salvar uma gravação nova num arquivo onde já existe uma gravação. 

 Tocar músicas de um cartão SD

Comece inserindo um Cartão SD que contenha arquivos de música compatível com o Nintendo 3DS. Veja a seção abaixo para 
informações sobre formatos de músicas compatíveis.

1  
Selecione uma pasta e toque em Abrir.

2  
Selecione um arquivo de música e toque em Play para  

  começar a música.

 Sobre compatibilidade dos arquivos de músicas
Os seguintes formatos de música podem ser tocados:

Arquivos AAC com extensões .m4a, .mp4 e .3gp, ou arquivos MP3 com extensões .mp3.
Ritmo de batidas de 16kbps - 320kbps e amostra de frequência de 32kHz - 48kHz.

 Salvando música em um cartão SD
1  Use um computador 

e software apropriado para 
transferir músicas para o 
seu computador.

 Sobre pastas e arquivos em um cartão SD
• Somente pastas com arquivos de músicas salvas serão exibidas. O número máximo de pastas exibidas é de 1000.

• Se houver duas ou mais pastas com o mesmo nome no cartão SD, os arquivos de músicas nessas pastas serão unificados 
em uma única pasta.

• Você pode exibir até 3000 arquivos de músicas.

• Você pode exibir até 100 arquivos de músicas por pasta.

• As pastas e os arquivos com mais de oito níveis de hierarquia não serão exibidos.

• Os nomes das pastas não estão relacionados ao tamanho da hierarquia. As pastas serão exibidas em por ordem 
alfanumérica.

Arquivos de som (Memória do Console) Arquivos de som (Cartão SD)
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Mii Maker

Favoritos
Quando você seleciona um Mii como Favorito,  
será exibido. Os personagens favoritos Mii tem
prioridade em jogos que suportam personagens Mii.
Você pode criar até 10 personagens Mii. O seu
personagem Mii é indicado por   e não pode ser
removido dos favoritos.

Compartilhe o seu Mii
Ao compartilhar um Mii ele será enviado por meio 
da comunicação sem fio para outros usuários de 
consoles Nintendo 3DS e poderá aparecer em jogos 
dos seus parceiros. (O nome e a data de nascimento 
do criador do Mii não serão compartilhados.)

Configurações para permissão de cópia
Se você selecionar a opção “Não permitir” para 
impedir que outros usuários copiem ou mudem o 
seu Mii, os que receberem o Mii selecionado não 
serão permitidos fazer cópias ou mudanças.

Ajuste as partes:

 Mover para cima/para baixo

 Alterar espaço

 Girar

 Aumentar/Reduzir

 Esticar/Encolher

  Restaurar características
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O Criador Mii pode ser iniciado a partir da tela do Menu HOME do Nintendo 3DS. Esse 
software permite que você crie faces usando várias características, criando a sua própria 
personalidade virtual, como também dos familiares e amigos.

Para mais informações, selecione 
Manual no Menu HOME. 

OBS.: Você também pode jogar com os personagens Mii nos jogos que são compatíveis com esta opção.

 Criar um Mii

A primeira etapa é criar seu próprio personagem Mii. Depois de ter criado o seu personagem Mii, você pode vê-lo no Menu 
principal do Criador Mii e criar mais personagens Mii.

1  
Toque a forma de criação que você deseja usar.

Selecione masculino ou feminino e prossiga para o passo 2 .

Se você tocar A partir de uma foto.

Você pode usar a foto de 
sua face para criar um 
personagem Mii.

Siga as instruções na tela 
para escolher o sexo, a cor 
da pele, dos olhos, do cabelo 
ou o penteado do seu per-
sonagem Mii, e depois tire 
uma foto usando a câmera 
interna do Nintendo 3DS

OBS.: Se a sua face não for reconhecida, tente tirar a foto novamente (veja sobre o reconhecimento facial 
na página 96 .

Selecione a face que você gosta e depois toque em Próximo.

2  
Toque na característica do rosto ou do corpo que deseja modificar no seu personagem Mii.

Exibir mais características

Criar a partir de uma foto
Tire uma foto de sua face e use essa foto para criar 
o seu personagem Mii.

Mudar de cor
Selecione a característica que deseja mudar.

Selecione a parte que deseja editar.

Quando você terminar de fazer a modificação, toque em Próximo.

• Mude o ângulo de visão do Mii com os botões  ou  ou o Botão Deslizante.

• No passo 1 , se você selecionar A partir de uma foto, a foto vai ser exibida ao lado do seu Mii na tela superior.

• O tipo de ajuste (cor, número, etc.) vai variar de acordo com a característica.

3  
Criar um perfil

• Quando você finalizar a criação do seu perfil, toque em Registrar para registrar o seu Mii. Quando você finalizar o 
registro de seu Mii você retornará ao menu principal.

• Você não pode deletar o seu próprio Mii, mas você pode mudá-lo ou editá-lo.

OBS.: Cada característica ou imagem dos personagens Mii fornecidos pela Nintendo são de propriedade da Nintendo. Personagens 
Mii não podem ser usados sem a permissão da Nintendo..
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Salas Mii
Na lista Mii existem 10 salas. Até 10 personagens Mii 
podem ser salvos em cada sala. Para mudar um Mii para 
uma sala diferente, toque e deslize o Mii para a lista Mii.

 Favoritos
 indica que este é um dos seus personagens Mii 

favoritos.

Compartilhar
Compartilhe personagens Mii 

Copiar personagens Mii
Mostrar personagens Mii que podem ser copiados

 Nome do criador Mii
Se o criador de um personagem Mii foi adicionado ao perfil 
do personagem Mii, você pode tocar no apelido do criador 
do personagem Mii  . e o nome do criador 
será exibido.

Deletar o Mii selecionado
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 Advertência sobre perfil Mii
Se você enviar um personagem Mii para outro console Nintendo 3DS, o apelido e o perfil do personagem Mii serão envia-
dos com ele. Portanto, tome cuidado para não usar palavras ofensivas ou qualquer informação pessoal no apelido ou perfil 
de seu Mii. A pessoa que receber o seu Mii pode editar ou enviar este Mii para outros usuários e você não pode deletar 
remotamente os personagens Mii enviados para as outras pessoas usando o seu console Nintendo 3DS.

Se você usar palavras ofensivas no apelido ou no perfil é possível que elas aparecerão como ??? no console Nintendo 3DS 
do outro usuário. 

 Bloquear um usuário
Você pode bloquear no seu console usuários que usam palavras ou apelidos ofensivos no perfil Mii. Se você bloquear 
algum Mii cujo criador tenha usado palavras ofensivas, todos os personagens Mii daquela pessoa serão bloqueados e 
outros personagens serão exibidos no lugar. Alguns títulos de software não permitem que nenhum conteúdo de uma 
pessoa bloqueada seja exibido. 

Para utilizar a função Bloquear usuário, no memnu principal pressione e segure  e  enquanto estiver pressionando a 
parte esquerda do Botão Direcional+. Siga as instruções na tela para selecionar as suas opções.

 Menu Principal

Quando você iniciar o Criador Mii, o menu principal aparecerá. Toque no item para selecionar. 

OBS.: Você pode registrar no máximo 100 personagens Mii no Criador Mii.

Selecionar um Mii da lista Mii

Mostrar as instruções para ver os personagens Mii

Criar um Mii 

• Comunique com outros consoles Nintendo 3DS, envie e 
receba personagens Mii.

• Receba personagens Mii do Canal Mii no console Wii.

OBS.: você não pode enviar personagens Mii ao Canal Mii. 

Criar um QR Code e salvar a imagem de um Mii
(O QR Code são duas barras de código dimensional que podem 
ser lidas por scanners ou aparelhos que possuem câmeras.)

 Editar ou deletar um Mii

Depois de selecionar um personagem Mii da lista, você pode definir, editar, deletar ou modificar a opção Favorito.

Na lista Mii exibida na Tela Tátil, toque no Mii que deseja editar ou deletar.

OBS.: Você pode mudar o local de um personagem Mii na lista Mii tocando e deslizando o Mii para um novo local.

Editar um Mii 
Selecionado

Modifique as caracteristicas de um Mii 
usando as mesmas ferramentas que você 
usou para criá-lo.

Ao receber um Mii de outro console que 
pode ser copiado, você será perguntado se 
quer copiar aquele Mii ou não. Se você fizer 
uma cópia do Mii, tanto a cópia quanto o 
original poderão ser modificados.
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AR Games

AR Card [?]

Mantenha a mesma distância e ângulo 
durante o jogo.

Aponte as câmeras no AR Card.

Paparazzi
Se você colocar um AR Card de personagem na 
frente das câmeras, o personagem aparecerá e 
você poderá tirar uma foto.

Fotos Mii
Tire fotos de personagens Mii.

Mini-bilhar
Acerte a bola e tente movê-la para o gol.

???
Estes jogos estarão disponíveis ao concluir o 
Mini-bilhar. 

Tela principal

Arqueiro
Atire e acerte os alvos que aparecem na tela. Complete o jogo para abrir Fotos 
Mii e Mini-bilhar. Depois de completar o jogo Mini-bilhar...??Us
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Voce pode iniciar AR Games a partir do menu HOME. Estes jogos usam os AR Cards 
que estão incluídos com o seu console Nintendo 3DS. O console consegue ler os AR 
Cards com as câmeras externas e veja a mágica acontecer! AR Cards mostram fases 
de jogos e personagens reconhecidos pelas câmeras.

 Verifique ao seu redor...
Ao jogar com um AR Card, pode ser que precise se mover 
enquanto estiver segurando o console Nintendo 3DS. 
Verifique se há espaco suficiente ao seu redor e segure o 
console firmemente com as duas mãos ao jogar.

 AR Cards

Seu console Nintendo 3DS inclui seis AR Cards. Use o cartão “?” para começar o jogo.

AR Cards de personagens
Use esses cartões quando estiver jogando Paparazzi (veja a próxima página ).
OBS.: Se você não estiver jogando Paparazzi, não use os AR Cards de persona-
gens e o AR Card [?] simultaneamente.

IMPORTANTE: As câmeras podem não conseguir ler um AR Card se estiver danificado ou sujo.
Se voce perder ou danificar um AR Card, você pode baixar e imprimir imagens de AR Cards no site  
support.nintendo.com/ARcards para usar como cartões substitutos.

 Jogar com um AR Card

Coloque o AR Card [?] em uma superfície plana e bem iluminada, mantenha-o alcance da visão das câmeras externas do 
console e na distância e no ângulo correto, como descrito abaixo. Siga as instruções e um menu aparecerá na tela acima da 
imagem do AR Card.

Aponte a cruz de mira ao jogo que deseja jogar e depois pressione  para começar.

OBS.: Aperte o botao START para sair do jogo e retornar à tela principal.

Se um AR Card não é reconhecido pelas câmeras, verifique as seguintes condições:
• Verifique a distância e o ângulo. As câmeras não podem reconhecer o cartão se ele estiver muito perto.
• Verifique se o cartão está centralizado na tela de imagem.
• Verifique se o local onde está jogando é bem iluminado.
• Verifique se nenhum tipo de luz está refletindo a superfície do cartão.
• Verifique se a lente das câmeras estão limpas.
• Verifique se o cartão não está danificado ou sujo.

(35cm) 14” 

30˚
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FACE RAIDERS
Face Raiders

Jogar
Selecione uma cara que você já salvou e comece o jogo. Você 
também pode tirar uma nova foto para jogar.

Fotos de caras tiradas com a câmera Nintendo 3DS podem 
aparecer no jogo aleatoriamente.

OBS.: Se você tem uma foto que não deseja usar em Face 
Raider, delete a foto.

Modo amigo
Esta é uma fase simples criada para colocar os seus amigos no 
jogo. Tire fotos de seus amigos e comece o jogo.

Galeria de caras
Você pode ver, editar e deletar caras que 
foram salvas. 
OBS.: Para editar, selecione uma cara e 
depois selecione “Ajustar cara”.
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Face Raiders

Você pode iniciar Face Raiders a partir da tela principal no menu HOME. Coloque a sua cara e 
as de seus amigos no jogo com o Face Raiders. Você vai precisar de pelo menos uma foto de 
uma cara para jogar (veja a página 42 para mais informações sobre como tirar fotos).

 Verifique ao seu redor…
Ao jogar com Face Raiders, será preciso se mover com o 
console Nintendo 3DS e acertar nos alvos. Verifique se há 
espaço suficiente ao seu redor e segure o console firmemente 
com as duas mãos ao jogar.

 Como jogar Face Raiders

1  
Selecione Jogar.

  Escolha uma opção com o botão deslizante e aperte  .

2  
Tire uma foto de uma cara e comece o jogo.

• Ao tirar uma foto de uma cara, um guia aparecerá. Alinhe a 
cara nas linhas na tela superior. O jogo comecará assim que 
a câmera reconhecer a cara. (Para mais informações sobre o 
reconhecimento de caras, veja a página 96).

• Se a câmera não reconhecer a cara automaticamente, você pode 
tirar a foto manualmente com  ou .

Como ganhar um jogo e salvar fotos
Se você ganhar um jogo, poderá salvar a foto da cara. Quanto mais fotos você salvar, mais níveis ficarão disponíveis.

• Se você apertar  ou  durante o jogo, você pode salvar a imagem da tela superior e depois revê-la no 
software da câmera Nintendo 3DS.

• Para sair do jogo e retornar ao menu principal de seleção de fases, aperte START primeiro para suspender o jogo, e depois Sair 
da fase.

• Ao atingir a capacidade máxima de fotos de caras, você pode deletar algumas fotos da galeria de caras para ter mais espaço 
para novas fotos.
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O registro de atividade está disponível através do menu HOME. Este software 
conta o número de passos que você dá com o seu Nintendo 3DS, como 
também registra o tempo de jogo usado em cada título de software.

OBS.: Passos são contados enquanto o console estiver ligado e fechado.

Selecione para ver o número de passos que você deu enquanto carregava o 
seu console Nintendo 3DS e quantas horas você jogou títulos de software.

Selecione para ver uma lista de títulos de software que tenha usado, o 
tempo e número de vezes jogado com cada software. 

 Arquivo diário

Alterna dados entre registro de passos e tempo usado

Toque em    ou    para 
mudar o período mostrado entre 
dias, semanas, meses ou anos.

Toque nesta 
opção para mostrar os 
registros de hoje, da 
semana, mês ou ano.

Barra de controle

Deslize a barra de controle 
à esquerda ou direita para 
mostrar os resultados do dia, 
semana, mês ou ano.

Alterne entre a visualização em gráfico ou em lista Na visualização em lista, você pode 
ver o tempo de jogo usado em cada 
título de software. Use os ícones  

 ou  na tela 
inferior para percorrer pela lista.

 Pasta virtual

Toque num ícone de um título de software para mostrar informações sobre ele na tela superior.

Virar páginas

Para virar as páginas, deslize o 
stylus à esquerda e direita ou 
utilize os ícones  ou  .

Mover ícones
Toque e segure um ícone com o stylus e em seguidamova-o para 
outra posição na tela.

Deletar ícones
Toque aqui para deletar o ícone selecionado.

• Ícones exibidos no arquivo diário não serão deletados.
• Se jogar um título depois de deletar um ícone, o tempo de jogo 

e outros dados antigos serão restaurados e adicionados aos 
novos dados. 

Ver ranking

Toque aqui para ver um ranking de todos os títulos 
de software que você jogou. Para mudar o critério 
do ranking, toque em Mudar ordem.

• O número de passos contados depende de como o console é usado e pode ser diferente do que o número real de passos 
que você dá. Para uma contagem mais precisa, carregue o console perto da sua cintura, por exemplo, com um pochete.

• Você pode registrar até 256 títulos de software. Se exceder este número, os registros mais velho será deletado.
• O console conta até no máximo 7 dias de passos e tempo de jogo enquanto jogar um titulo de software Nintendo DS ou 

Nintendo DSi continuamente sem parar.
• É possível armazenar aproximadamente 10 anos de passos dependendo do uso. Quando ocupar o espaço disponível, os 

dados de passos e tempo de uso mais velhos serão deletados.
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Nintendo eShop

Us
o d

e  
so

ftw
ar

e

Utilize um software compatível com Download Play para jogar no modo multijogador com 
outros consoles Nintendo 3DS e trocar demos de jogos pela conexão sem fio local. (Esta 
função não pode ser usada pela internet.)

Download Play é compatível com os consoles Nintendo DSi XL™, Nintendo DSi™, 
Nintendo DS™ Lite e Nintendo DS™.

Passos para o console servidor

1  Inicie um título de software 
compatível com Download Play pelo 
menu HOME.

2  Siga as instruções do manual do título 
de software que está jogando. As 
instruções podem variar dependendo 
do software.

Instruções para enviar 
(console servidor)

Passos para o console de destino

1  Inicie Download Play a partir da 
tela do menu HOME.

2  Toque em   
para receber software de 
Nintendo 3DS, ou toque em   

 para receber 
software de Nintendo DS ou 
Nintendo DSi.

3  A lista de títulos disponíveis 
para download aparecerá na 
tela inferior. Toque no nome 
do título que deseja receber. 
Consulte as instruções do 
manual do software que está 
jogando. Os passos podem 
variar dependendo do software que está usando.

Instruções para receber  
(console de destino)

Você pode se conectar ao Nintendo eShop através da internet e baixar software de down-
load Nintendo 3DS e Nintendo DSiWare™, e software clássicos de Virtual Console™.

OBS.: É preciso de uma conexão banda larga  para conectar-se à internet. Veja a página 63 
para mais informações sobre como configurar uma conexão de internet.

É preciso atualizar o seu console para usar o serviço do Nintendo eShop. (Veja a página 
80 para mais informações sobre atualizar o console.) Depois da atualização, o ícone do 
Nintendo eShop será adicionado ao menu HOME. Toque no ícone e selecione Manual do 
menu HOME para ler mais informações no manual eletrônico.

 Software para download

Títulos de software Nintendo 3DS
Alguns softwares de Nintendo 3DS são disponíveis exclusivamente pelo Nintendo eShop.

Você pode salvar no máximo 300 títulos de software para download Nintendo 3DS e títulos de Virtual Console em um cartão SD. Se 
não houver espaço suficiente no cartão SD, delete dados no gerenciador de dados para criar blocos livres (veja a página 78). ou mova 
os dados para um cartão SDHC que tem uma capacidade mais alta de armazenamento (veja a página 34).

Virtual Console
Com o serviço console virtual você pode baixar softwares clássicos, como aqueles que foram lançados para o Game Boy™ e 
GameBoy™ Color.

Nintendo DSiWare 
Você também pode baixar Nintendo DSiWare pelo Nintendo eShop. Nintendo DSiWare foi lançado originalmente para o console 
Nintendo DSi. Há uma grande variedade de tipos de software disponíveis pelo Nintendo eShop, como jogos, ferramentas úteis e 
outros aplicativos.

Você pode salvar no máximo 40 títulos de Nintendo DSiWare. Se não houver espaço suficiente na memória do console, delete 
dados no gerenciador de dados para criar blocos livres (veja a página 78). ou mova os dados para um cartão SD. 

OBS.: Para jogar um título de Nintendo DSiWare salvo num cartão SD, é preciso tranferi-lo primeiro à memória do console do 
Nintendo 3DS.
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Nintendo  eShop

Nintendo eShop

OBS.: A resolução dos títulos de software do 
Nintendo DS e do Nintendo DSi é modificada 
para que a imagem possa cubrir a tela inteira 
do Nintendo 3DS. Para usar a resolução origi-
nal, aperte e segure o botao START ou SELECT 
ao tocar em Abrir no console servidor ou em 

  no console de destino.
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Na configuração do console, você pode configurar várias opções do console Nintendo 3DS, como a configuração de internet e o 
Controle dos Pais. Você pode acessar a configuração do console no menu HOME.

Configuração de internet Configure as opções de conexão da Internet (página 65). 

Controle dos Pais Controle certas funções que o usuário pode usar, como o modo 3D (página 74) e baixar jogos.

Gerenciador de dados Gerencia dados de software baixados, StreetPass, e usuários bloqueados (página 78).

Outras configurações Perfil Configura o seu nome de usuário e data de aniversário (página 81).

 Data e hora Ajusta a data e hora (página 82).

 Tela tátil Calibra a tela tátil (página 82).

 Calibrar tela 3D Calibra e veja os procedimentos de uso da tela 3D (página 83).

 Som Modifica a opção de som (página 83).

 Testar microfone  Verifica se o microfone está funcionando corretamente (página 83).

 Câmeras externas Calibra as câmeras externas (página 84).

 Botão deslizante Calibra o botão deslizante (página 86).

 Transferência de Transfere software e configurações de internet a outro console  
 dados Nintendo 3DS (página 86). É possível que precise atualizar o console  
  para usar esta opção.

 Idioma Selecione o idioma a ser usado no console (página 87). 

 Atualização do console  Atualiza o console e softwares embutidos (página 87).

 Formatar console Apaga todos os softwares, arquivos e fotos salvos no console 
  (página 88).

Na configuração de internet, você pode configurar seu console Nintendo 3DS para conectar-se à internet. Após se conectar, aceite 
o Acordo de Usuário de Serviço Nintendo 3DS para utilizar funções como o Nintendo eShop, SpotPass, navegador de internet, e 
jogar jogos em rede sem fio.

Nintendo eShop

Você pode baixar títulos de software para download 
Nintendo 3DS e de Nintendo DSiWare. 
OBS.: É possível que precise atualizar o seu console 
Nintendo 3DS para usar este software.

Jogar em rede sem fio pela 
internet

Jogue jogos compatíveis para conectar-se a uma rede sem 
fio e jogar contra outras pessoas no mundo pela internet. 
OBS.: O título de software precisa ser compatível com 
este modo de conexão de internet. Consulte o manual de 
instruções do software para mais informações. 

SpotPass

Você pode receber informações e atualizações do console 
mesmo durante um jogo ou quando o console estiver em 
modo de descanso.

Navegador de internet

Navegue páginas com facilidade pela internet. 
OBS.: É possível que precise atualizar o seu console 
Nintendo 3DS para usar este software.

Configuração de InternetConfiguração do console
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 Conectar-se à internet

Para conectar o seu console Nintendo 3DS à internet, é preciso estabelecer uma conexão de internet sem fio. 
OBS.: Se você ainda não configurou uma conexão de internet, é possível que precise de um computador para configurar um ponto 
de acesso sem fio, como por exemplo um roteador sem fio (vendido separademente).

 Configurar uma conexão de internet

Depois de configurar os aparelhos necessários para conectar-se à internet, toque em Configuração de internet na configuração 
do console.

1  
Toque em Configuração de conexão.

2  
Toque em Nova conexão.
OBS.: Se você configurou uma conexão que não funciona, delete essa 
configuração primeiro antes de criar outra.

3  
Toque em Manualmente.

OBS.: Veja o final desta página para mais informações sobre a opção
Com ajuda.

4  
Toque no método de configuração compatível com a sua  

 internet:

• O método mais rápido: Se você sabe o nome do seu ponto de acesso, toque 
em Procurar um ponto de acesso, veja a página 66.

• Se o seu ponto de acesso é compatível com o método AOSS (usado na maioria 
dos roteadores da marca Buffalo™), toque em  (AOSS), e veja a página 68.

• Se o seu ponto de acesso é compatível com WPS (Wi-Fi Protected Setup), toque 
em  (WPS), e veja a página 69.

• Conector USB Wi-Fi da Nintendo
OBS.: Este produto não é mais disponível. Se você já possui este produto e deseja usá-lo para conectar-se, visite 
support.nintendo.com.

• Configuração manual, veja a página 71.

 Escolha Com Ajuda para configuração orientada.
Na etapa 3 acima, toque em Com ajuda para indicar o melhor modo de configuração. Siga as instruções na tela para 
selecionar o melhor modo de conexão pela Internet. OBS.: Se precisar de mais orientação durante a configuração, toque no 
ícone ajuda na parte inferior da tela.

Linha de internet 
banda larga

Internet residencial 
(Pode incluir um  

computador)

Internet

Modem a cabo, 
modem DSL ou 
outro aparelho

Ponto de acesso sem fio (ex.: roteador sem fio, vendido separadamente)

• O Nintendo 3DS é compatível com 802.11g e 802.11b. É recomendável o uso de um 
roteador sem fio que seja compatível com um destes formatos.

• Para mais informações sobre como encontrar um roteador, ou sobre acessar e configurar 
opções de segurança do seu roteador, visite o site support.nintendo.com/3DSrouter.

• A configuração é simples se o seu roteador for compatível com WPS (configuração 
protegida Wi-Fi) ou AOSS. Consulte o manual de instruções do roteador para ver se ele é 
compatível com uma destas funções.

Comunicação 
sem fio
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Recepção do sinal

Forte

Fraco

Tipos de segurança WPA-
PSK(TKIP)

WPA2-
PSK(TKIP)

WPA-
PSK(AES)

WPA2-
PSK(AES)WEP

 Método: Procurar um ponto de acesso 

Se você sabe o nome da sua rede de internet sem fio (também conhecida como ponto de acesso), e não estiver usando WPS ou 
AOSS para configurar seu console, siga estes passos:

Se voce escolheu “Com ajuda” e selecionou Não sei/Nenhum destes, continue ao passo 2.

1  
Toque em Procurar um ponto de acesso.

2  
Toque no nome da sua rede sem fio para selecionar.

3  
Insira a senha, código ou chave se necessário.
Esta tela é exibida se o seu ponto de acesso estiver protegido. É preciso inserir 
a senha de segurança dele para conectar o console Nintendo 3DS a ele. Ela 
pode ser chamada também de chave de criptografia ou senha de rede na 
configuração da sua rede sem fio. 
Para mais informações em como acessar e localizar a configu-
ração de segurança do seu roteador, visite support.nintendo.
com/3DSrouter.

4  
Toque em OK para salvar a configuração.

5  
Toque em OK para testar a conexão.
Se o teste funcionar, a configuração está pronta.

OBS.: Se o teste de conexão falhar e um código de erro aparecer, siga as instruçõoes exibidas na mensagem do 
erro, ou visite support.nintendo.com e use a ferramenta para procurar o código de erro e ver instruções em como 
solucionar o erro.

 Sobre os ícones  e 

Este ícone mostra se você precisa ou não colocar um 
código para usar o ponto de acesso.

Este ícone mostra a intensidade do sinal da conexão sem fio. Ele é exibido em 4 níveis e quanto mais forte o sinal, 
melhor a recepção.

 Sobre opções de segurança
O console Nintendo 3DS suporta os tipos de segurança mostrados abaixo. O tipo de segurança do seu roteador é 
estabelecido na instalação do seu ponto de acesso na rede. Veja o manual do seu roteador para mais informações sobre as 
opções de segurança para o ponto de acesso.

OBS.: Os títulos de software Nintendo DS são apenas compatíveis com a segurança WEP. Para jogar um software Nintendo 
DS pela internet, configure pela opção “Conexões Nintendo DS” (página 72) e verifique se o seu ponto de acesso está 
configurado para usar a proteção WEP.

O ponto de acesso precisa de um código.

O ponto de acesso não precisa de um código.

Ícones de intensidade do sinal
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Botão WPS

 Método: AOSS™

A configuração é fácil se usar um roteador sem fio com a opção AOSS, encontrado em vários roteadores da marca Buffalo™. Leia o 
manual de instruções do seu roteador para mais informações sobre o uso de AOSS.

OBS.: Se usar AOSS, é possível que as configurações do seu ponto de acesso mudem. Computadores e outros aparelhos que 
não utilizam AOSS às vezes perdem a conexão e precisam ser configurados novamente. (Se você configurar com a opção 
Procurar um ponto de acesso, as configurações do seu ponto de acesso não serão alterado.)

Se você estiver usando a opção “Com ajuda”, siga ao passo 2.

1  
Toque em   para começar a configuração AOSS.

2  
No seu roteador AOSS, pressione o botão AOSS.

Segure o botão AOSS até que a luz correspondente pisque duas vezes.

Se a conexão falhar várias vezes, espere 5 minutos e tente novamente.

3  
Quando terminar de configurar, toque em OK para testar a conexão. Se a conexão funcionar, a configuração está pronta.

OBS.: O teste de conexão pode falhar se você tentar se conectar assim que terminar a configuração. Espere um a dois minutos 
antes de tentar o teste de conexão.

 Método: WPS (Wi-Fi Protected Setup)

A configuração é simples se você usar um roteador sem fio que tenha a opção WPS. Leia o manual que acompanha o seu 
roteador para mais informações de como usar a opção WPS.

Se você estiver usando a opção “Com ajuda”, siga ao passo 2.

1  
Toque em  para iniciar a configuração WPS.

2  
Toque no método de conexão compatível com o seu roteador.

3  
No seu roteador compatível com WPS você terá uma das seguintes opções:

OBS.: Uma conexão pode levar até 2 minutos para completar.

Conexão Push-Button
Aperte e segure o botao WPS no ponto de acesso até ver a luz correspon-
dente do seu roteador piscar.

OU

Conexão PIN
Use o código PIN mostrado na tela do seu Nintendo 3DS para 
configurar o seu roteador, depois toque em Próximo.

4  
Quando terminar de configurar, toque em OK para testar a conexão. Se a conexão funcionar, a configuração está pronta.

 
OBS.: O teste de conexão pode falhar se você tentar se conectar assim que terminar a configuração. Espere um a dois minutos 
antes de tentar o teste de conexão.

Botão AOSS
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Tipo de segurança Endereço IP

DNS Servidor Proxy Valor MTU

SSID

 Mudar, deletar, ou testar uma configuração de internet

Você pode salvar até tres tipos de configuração de internet sem fio. Depois de salvar uma configuração, você pode mudar, deletar 
ou fazer um teste de conexão.

IMPORTANTE: Se você colocar informação incorreta nas configurações de conexão de internet, não será possível 
conectar à inernet. Antes de tentar editar manualmente estas configurações, é recomendável que saiba como 
configurar uma rede.

1  
Toque em Configuração de conexão.

2  
Toque na configuração de conexão desejada.

3  
Toque na opção que deseja fazer.

• Se escolher Deletar configurações ou Teste de conexão, siga as 
instruções na tela.

• Se escolher Mudar configurações, siga ao próximo passo.

4  
Toque na configuração de conexão que deseja mudar, consulte a próxima página para 

 configuração manual.
OBS.: Se você usou a configuração AOSS ou WPS para a opção que estiver mudando, não será possível mudar o SSID ou 
o tipo de segurança.

 Método: Configuração manual

Para inserir configurações individualmente, 
toque em Configuração de conexão, 
Nova conexão, Manualmente, e depois 
Configuração manual. Toque na opção 
que deseja configurar.

OBS.: Se você manualmente configurar 
o endereço IP, é preciso configurar o DNS 
também.

SSID: O nome designado ao ponto de acesso também chamado ESS-ID ou nome da rede.

Endereço IP: O número usado em uma rede para indentificar a origem/destino para dados transferidos.

Máscara de Sub-rede: O valor em um Endereço IP que mostra em qual rede pertence.

Gateway: A entrada/saída para uma rede. Em uma conexão de ponto de configuração, ele aponta ao endereço IP 
deste servidor.

DNS Primário/DNS Secundário: É uma rede que pode dizer o endereço IP que corresponde ao nome de um 
computador. Em uma conexão de ponto de configuração, ele aponta ao endereço IP deste servidor. 

Proxy: Um servidor usado para retransmitir vários pedidos da internet.

MTU: Esse valor mostra o número máximo de dados que pode ser enviado através da rede ao mesmo tempo.

Quando você completar a sua configuração, toque em Salvar e faça um teste de conexão.

Se o teste funcionar, a configuração está pronta.

OBS.: Se o teste de conexão falhar e um código de erro aparecer, siga as instruçõoes exibidas na mensagem do erro, ou visite 
support.nintendo.com e use a ferramenta para procurar o código de erro e ver instruções em como solucionar o erro.
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 Conexões Nintendo DS

Se estiver usando um título de software de Nintendo DS compatível com a função de internet, use esta opção.

OBS.: Se o seu ponto de acesso estiver protegido, é preciso que esteja configurado com a segurança WEP para estabelecer uma 
conexão com um software de Nintendo DS.

1  
Toque em Conexões Nintendo DS.

2  
Para instruções específicas do console Nintendo DS, consulte o manual de instruções

 de internet (Nintendo Wi-Fi Connection Instruction Booklet) que veio junto com o 
 software Nintendo DS compatível com a função de internet.

 Outras Informações

Toque nesta opção para aceitar ou rever o Acordo de Usuário de Serviço Nintendo 3DS, ou para confirmar o endereço MAC do 
console Nintendo 3DS. (O endereço MAC é um número exclusivo para cada aparelho que conecta à internet.)

 Se um código de erro aparecer durante a configuração

Se o teste de conexão falhar e um código de erro aparecer, siga as instruçõoes exibidas na mensagem do erro, ou visite support.
nintendo.com e use a ferramenta para procurar o código de erro e ver instruções em como solucionar o erro.

Se a mensagem de erro aparecer durante a configuração para as opções do Nintendo DS ou quando estiver jogando um software 
de Nintendo DS, tente o seguinte:

Se estiver configurando as opções para o Nintendo DS ou jogando um título de software 
Nintendo DS
É possível que a configuração do seu Nintendo DS não esteja correta. Consulte o manual 
de instruções para a internet (Nintendo Wi-Fi Connection Instruction Booklet) que 
acompanha o título de software Nintendo DS que está jogando e refira-se ao código de 
erro exibido.

Se estiver jogando um título de software Nintendo DSi
É possível que a configuração de internet do seu Nintendo 3DS não esteja 
correta. Realize um teste de conexão (veja a página 70) e siga as instruções 
exibidas na mensagem de erro.
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Controle dos Pais

O Controle dos Pais pode limitar o download e o uso de certos conteúdos no console Nintendo 3DS. Controle dos Pais também 
pode limitar o uso de certas opções no console Nintendo 3DS como as imagens 3D. 

OBS.: Quando se ativa o Controle dos Pais, alguns ajustes como a configuração de internet, a configuração das câmeras externas e 
a atualização do console não podem ser usados. Terá que inserir a senha (PIN) para ter acesso a uma destas funções.

IMPORTANTE: Se uma criança for o usuário principal, é recomendável que um adulto ou responsável legal faça a 
configuração do console.

 Limitar o uso de conteúdo e opções

Veja as informações abaixo para uma lista de conteúdos ou opções que podem ser limitadas.

 Configurar o Controle dos Pais

1  
Na configuração do console, toque em Controle dos Pais para iniciar a configuração e siga as instruções na tela.

 As informações e instruções de cada função do Controle dos Pais serão exibidas na tela. Leia e siga as instruções 
 com atenção.

2  
Insira um PIN de 4 dígitos.

Coloque o PIN outra vez para confirmar a sua escolha. 
OBS.: Será preciso inserir o PIN cada vez que desejar modificar ou 
suspender a função do Controle dos Pais.

3  
Selecione uma pergunta secreta e depois toque em OK.

Se esquecer o seu PIN, você pode responder a pergunta secreta e recuperar 
o número.

4  
Coloque uma resposta e depois toque em OK.

Use o teclado para colocar a resposta e siga as instruções na tela. (Veja a 
página 20 para mais informações no uso do teclado.)

5  
Toque em Configurar restrições.

Você também pode modificar o PIN ou deletar as configurações do 
Controle dos Pais.

6  
Selecione uma categoria para configurar restrições.

Siga as instruções na tela. Você pode deslizar o stylus na parte direita da 
tela para ver mais opções.

Ao concluir sua opções, toque em Confirmar.

Classificação Você pode restringir o uso de software Nintendo 3DS e Nintendo DSi baseados na classificação
indicativa indicativa dos jogos. Veja a página 89 para mais informações sobre a classificação
 indictiva de software. Não é possível restringir o uso de títulos de software de Nintendo DS ou
 software baixado pelo DS Download Play.

Navegador de internet Você pode restringir o uso do navegador de internet.

Compras online  Quando o seu console for atualizado com o Nintendo eShop, você pode restringir o uso de
Nintendo 3DS cartões de crédito, cartões pré-pagos, e compras online de conteúdo e serviços do Nintendo 3DS.

Visualização de Restringe imagens em 3D. Todas as imagens serão exibidas em 2D. A restrição de imagens 3D é 
imagens 3D recomendada para usuários de 6 anos ou menos.

Troca de imagens, Restringe a troca de fotos, imagens, sons, animações, dados, e conteúdo criado por usuários pela
áudio e vídeo conexão sem fio. OBS.: Esta restrição não funciona com jogos de Nintendo DS.

Interação online Restringe a troca de dados entre usuários que não são amigos e a função de jogar pela internet.
 OBS.: Esta restrição não funciona com jogos de Nintendo DS.

StreetPass Restringe a comunicação StreetPass entre outros usuários.
 OBS.: Esta restrição não funciona com jogos de Nintendo DS.

Registro de amigos Restringe o registro de amigos.

Download Play DS Restringe o uso do Download Play DS.

OBS.: Cada console Nintendo 3DS possui somente uma configuração para o Controle dos Pais. Se deseja restringir o uso de con-
teúdo para vários usuários, é recomendável configurar as restrições baseadas para o usuário mais novo e somente compartilhe o 
PIN com aqueles que são permitidos ver os conteúdos restringidos. Visite support.nintendo.com para mais informações.
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 Suspender, modificar, ou remover restrições

Suspender restrições
Selecione a restrição que deseja temporariamente suspender ou modificar e insira o 
seu PIN.

Modificar ou remover restrições

1  
Toque em Controle dos Pais na configuracao do console.

Insira o PIN outra vez para confirmar a sua escolha. 
OBS.: Será preciso inserir o PIN cada vez que desejar modificar ou 
suspender a função do Controle dos Pais.

2  
Toque em Modificar.

3  
Coloque o seu PIN e depois toque em OK.

Se esquecer o seu PIN, você pode responder a pergunta secreta e recuperar 
o número.

 Se você esquecer o PIN ou a pergunta secreta.

Se você esquecer o seu PIN ou a resposta da pergunta secreta, consulte o site support.nintendo.com.

 
Co

nt
ro

le 
do

s P
ais

 
 

Controle dos Pais 

4  
Toque a opção que você deseja mudar.

Você também pode modificar o PIN ou deletar as configurações do 
Controle dos Pais.
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Gerenciador de
software

Gerenciador de 
dados adicionais

Gerencia ou deleta software de Virtual Console ou 
software de download Nintendo 3DS.

Gerencia dados adicionais para um software 
Nintendo 3DS.

Mostra os softwares de DSiWare salvos na memória do console ou cartão SD. 
Você também pode deletar ou mover um software de DSiWare entre um cartão 
SD e a memória do console. OBS.: É possível que precise atualizar o console 
para usar esta função.

Mostra uma lista de software que utilizam a função StreetPass. Você também 
pode desativar o StreetPass para cada software.

Deleta as configurações de usuários bloqueados. (Todos os dados que 
restringiu de receber não serão mais restringidos.)

Gerenciador de dados

Você pode verificar, deletar, ou mover dados de softwares baixados e StreetPass, 
ou gerenciar a configuração de usuários bloqueados. Toque em Gerenciador de 
dados na configuração do console e toque no item que deseja gerenciar.

IMPORTANTE: Voce não pode iniciar um software DSiWare a partir de um cartão SD. Mova-o primeiro para a memória do 
console. Se o software já existir no local a ser transferido, ele será substituído. Cuidado para não substituir dados salvos 
importantes.

 Gerenciar dados de software Nintendo 3DS ou Nintendo DSiWare

1  
Toque no item que deseja gerenciar. 

Se você selecionou Nintendo 3DS, você pode escolher entre gerenciar títulos 
de software ou dados adicionais. Uma lista de títulos de software será 
exibida. O número de blocos livres na memória do console e do cartão SD será 
exibido na tela superior.

2  
Toque no item que você deseja deletar ou mover.

Toque em  ou  se tiver mais páginas de itens.

OBS.: Só é possível selecionar a memória do console ou cartão SD se 
estiver gerenciando dados de Nintendo DSiWare.

Selecione  memória do  
console ou cartão SD.

3  
Toque em Deletar ou Mover.

Toque em Mover para mover o DSiWare da memória do console para um cartão SD ou de um cartão SD para a 
memória do console.

• Você pode salvar até 40 títulos de software do Nintendo DSiWare na memória do console.

• Você pode salvar até 300 títulos de software Nintendo 3DS ou dados adicionais num cartão SD.

• Títulos de software Nintendo DSiWare movidos para um cartão SD em outro console Nintendo 3DS não serão exibidos no menu 
da tela de deletar/mover.

Títulos de software Nintendo DSiWare não podem ser movidos nas seguintes circunstâncias:

• Se não houver blocos livres suficientes no local de salvamento.

• Se ao mover os dados, a capacidade de memória do local de destino ultrapassar.

• Se a trava de proteção contra gravação do cartão SD estiver na posição travada, que proibe gravações no cartão SD.

 Gerenciador de dados StreetPass

Os dados StreetPass associados com cada software serão exibidos numa lista.

Selecione um ícone de título de software e depois toque em Desativar StreetPass para descontinuar o uso do StreetPass para o 
título.

• Se você configurar o StreetPass para um software que é compatível com essa opção, as configurações do StreetPass serão 
salvas pelo console Nintendo 3DS. Você pode ter até 12 títulos usando o StreetPass ao mesmo tempo. Se você já tiver 12 títulos 
usando o StreetPass e quer permitir StreetPass para outro software, primeiro desative o StreetPass de um dos títulos.

• Cada software só pode ter uma configuração StreetPass.

 Deletar usuários bloqueados

Na tela de Gerenciamento de Dados toque em Deletar usuários bloqueados para 
gerenciar esta configuração.
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Perfil Configura o seu nome de usuário e data de aniversário.

Data e hora Ajusta a data e hora.

Tela tátil Calibra a tela tátil.

Calibrar tela 3D Calibra e veja os procedimentos de uso da tela 3D.

Som Modifica a opção de som.

Testar microfone  Verifica se o microfone está funcionando corretamente. 

Câmeras externas Calibra as câmeras externas.

Botão deslizante Calibra o botão deslizante.

Transferência de dados Transfere software e configurações de internet a outro console Nintendo 3DS.
 OBS.: É possível que precise atualizar o console para usar esta opção.

Idioma Selecione o idioma a ser usado no console.

Atualização Atualiza o console e softwares embutidos pela internet.

Formatar console Apaga todos os softwares, arquivos e fotos salvos no console.

Outras configurações

Toque em  Outras configurações na configuracao do console para mudar as informações de usuário, ajustar vários componentes 
do Nintendo 3DS, ou realizar outras funções do console.

Toque em   ou   para mudar de página.

 Perfil

Toque no item em “Perfil” que deseja configurar.

OBS.: Configure Perfil Nintendo DS se for jogar certos títulos de software de 
Nintendo DSi ou Nintendo DS. Nem todos os títulos utilizam esta configuração.

Nome de usuário Use o teclado para inserir um apelido.
 Lembre-se que outros usuários com quem interagir
 podem ver o seu nome de usuário. Ao escolher um 
 apelido, não coloque o seu nome verdadeiro ou info 
 mações pessoais.

Aniversário Toque em  ou  para ajustar e colocar uma data.

Região Selecione o seu país, estado, ou região.

Perfil Nintendo DS Mensagem

 Coloque uma pequena mensagem de até 26 caracteres. 
 Lembre-se que outros usuários com quem interagir
 podem ver o seu nome de usuário. Ao escolher um 
 apelido, não coloque o seu nome verdadeiro ou 
 informações pessoais.

 Cor

 Selecione a cor e depois toque em OK.
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Ao segurá-los, 
aperte

Barra de volume
A barra de volume mudará de cor se o 

microfone captar algum som.

Microfone

Verde quando tocado

 Data e hora

1  
Toque na opção que deseja configurar.

2  
Toque em  ou   para ajustar a

  data, depois toque em OK.

Certos aplicativos utilizam a data e hora, então é 
importante que a configuração esteja certa.

 Tela tátil

Use o seguinte procedimento se a tela tátil não estiver respondendo corretamente ao stylus.

1  
Toque em  com a ponta do stylus.

É importante tocar precisamente em cada  em todos os lugares para 
calibrar a tela tátil. Ao concluir a calibração, uma mensagem dirá que a tela 
foi calibrada.

2  
Toque em  nos 4 lugares para verificar a calibração.

O ícone  ficará verde se você o tocar precisamente. Caso não conseguir, 
toque em Repetir para tentar o processo de calibração outra vez.

Se você tiver dificuldade em selecionar com o stylus...

Ligue o console enquanto estiver apertando os botões L, R e X, todos ao mesmo tempo. Isso fará com que o procedimento de 
calibração da tela tátil se inicie.

 Calibrar tela 3D

Se você tiver dificuldade em ver imagens 3D, deslize o regulador de 3D completamente para cima e siga as intruções na tela.

 Som

Toque na configuração que deseja usar para o som do console, depois toque em OK.
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Outras configurações

 Testar Microfone 

Fale no microfone para testar. A barra de volume do microfone mudará de cor se estiver funcionando corretamente.

Toque em Sair quando o teste terminar.
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25cm (10”) 

(20m) 65’
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 Câmeras externas

Imagens 3D tiradas ou vistas pelas câmeras externas podem aparecer fora de foco se o console sofreu um impacto ou for ex-
posto a uma temperatura alta. Se achar que as imagens 3D estão fora de foco, siga os seguintes passos para calibrar as câmeras.
IMPORTANTE: Uma calibração com valores errados pode piorar o problema. Somente calibre as câmeras externas 
se achar que as imagens 3D estão fora de foco.

1  
Deslize o regulador 3D completamente  

  para cima e depois toque em Próximo.

2  
Toque em Ajuste automático.

(Toque em Usar configuração padrão para que os ajustes retornem à 
configuração original do produto.)

3  
Toque em Próximo e focalize as câmeras num objeto  

  adequado para fazer a calibração automaticamente.

Focalize as câmeras num objeto bem iluminado que esteja a 20 metros (65 pés) de distância ou mais  e de preferência ao 
ar livre, e que também preencha a tela o máximo possível sem ter interferência. Segure o console firmemente para evitar 
instabilidade. Quando os três circulos ( ) na tela superior se acenderem, a calibração estará concluída. 

Se focalizar com as câmeras em objetos como no exemplo abaixo, a calibração não poderá ser concluída pelas câmeras e os 
três circulos ( ) não se acenderão. Dependendo do objeto as câmeras podem não concluir a calibração. 
Neste caso faça uma calibração manual, usando as instruções na página que segue. 

Calibração manual
Você pode calibrar manualmente o eixo vertical da câmera. Siga o procedimento abaixo se não puder realizar a 
calibração automática.

1  
Deslize o regulador 3D completamente  

  para cima e em seguida toque em Próximo.

2  
Toque em Ajuste manual.

3  
Toque em Próximo e focalize num objeto para fazer a calibração manualmente, em seguida  

  aperte  ou  para tirar a foto.

• Coloque o console numa superfície plana para evitar que trema ao segurá-lo. Centralize o objeto na tela e tire a 
foto de frente .

• É mais fácil de realizar a calibração manual se você fotografar algo simples, plano e visível, como a 
imagem abaixo.

4  
Faça o ajuste da imagem para que o objeto mostrado fique completamente centralizado na

  tela superior.

• Faça o ajuste do eixo vertical. Você pode ajustar a imagem para a direita ou 
para a esquerda, porém os ajustes do eixo horizontal não serão salvos.

• Se você usou um objeto para fazer a calibração  e outros objetos aparecem 
na tela, eles podem ser ignorados e não precisam ser calibrados.

• Se você tirou uma foto de cima ou de uma maneira inclinada, talvez não 
consiga alinhar o objeto de uma maneira adequada.

5
 

Toque em Testar 3D e siga as instruções na tela.
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 Botão deslizante

Se o botão deslizante não estiver funcionando corretamente, siga os seguintes passos para calibrá-lo.

1  
Faça 2 ou 3 rotações, depois toque em OK.

Se a mensagem Não foi possível calibrar 
aparecer, volte ao primeiro passo.

Toque em Usar configuração padrão para 
retornar à configuração original do console.

2  
Mova o botão deslizante nas 4 direções.

Verifique se a cor dos triângulos mude para verde, 
depois toque em OK.

Se a cor não mudar, toque em Repetir para tentar 
o procedimento de calibração outra vez.

Se tiver dificuldades com o botão deslizante...
O botão deslizante pode começar a funcionar incorretamente se usar muita força ao movê-lo. Se ele responde mesmo 
quando não estiver sendo utilizando, e outros botões ou a tela tátil não respondem corretamente, tente o seguinte:

Ligue o console enquanto estiver apertando os botões L, R e Y, todos ao mesmo tempo. Isso fará com que o procedimento de 
calibração do botão deslizante se inicie.
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Outras configurações Transferência de dados

Transfere títulos de software e configuração de internet a outro console Nintendo 3DS.

OBS.: É possível que precise atualizar o console para usar esta função. 

 Idioma

Selecione o idioma a ser usado no console, depois toque em OK.

 Atualização

IMPORTANTE: As especificações do console Nintendo 3DS e o serviço Nintendo 3DS estão sempre mudando e por isso podemos 
atualizar ou mudar, partes ou completamente, o console Nintendo 3DS ou serviço Nintendo 3DS sem notificar o usuário. Estas 
atualizacoes podem ser necessárias para jogar novos jogos de Nintendo 3DS, desfrutar novas funções, ou continar tendo acesso 
ao serviço Nintendo 3DS. Depois de atualizar o Nintendo 3DS, qualquer modificação não-autorizada já presente ou feita no seu 
console ou software, ou o uso de qualquer aparelho não-autorizado conectado ao seu console pode deixar o seu console perma-
nentemente não-operante.  Conteúdo criado através de modificações não-autorizadas do seu console ou software  Nintendo 3DS 
pode ser removido. E, alguns jogos e funções podem não funcionar se não aceitar a atualização.

O console Nintendo 3DS atualiza automaticamente uma lista para ajudar a limitar o uso de palavras inadequadas e uma lista de 
pontos de acesso da Nintendo Zone. Nenhum aviso prévio para essas e outras pequenas atualizaçõoes aparecerão na tela. Para os 
outros tipos de atualizações do console, um aviso aparecerá na tela e voce terá que aceitá-lo para receber as atualizações. 

OBS.:Uma conexão sem fio banda larga de internet será necessária para concluir a atualização do console. Veja a página 63 para 
mais informações sobre como configurar uma conexão.

1  
Toque me OK na tela de atualização.

IMPORTANTE: Antes de iniciar a atualização do console, verifique 
se a bateria tem carga suficiente para poder concluir a atualização 
corretamente.

2  
Leia as mensagens na tela, depois toque em Acepto.
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Inform
ação sobre a classificação indicativa de jogos de videogam

e e software

Informações sobre o conteúdo de um jogo de videogame ou software são providenciadas pela agência americana ESRB (Entertain-
ment Software Rating Board). As classificações indicativas da ESRB contêm 2 partes: símbolos que avaliam a idade apropriada 
para o jogo, e uma descrição dos elementos que aparecem no jogo e que causaram tal avaliação.

Para melhor se informar sobre a avaliação ESRB, sempre consulte o símbolo de avaliação (encontrado na frente da embalagem) e a 
descrição (escrito no verso da embalagem). Visite www.esrb.org para uma lista completa sobre estas descrições.

A avaliação ESRB providencia informações sobre um jogo de videogame ou software. Estas avaliações não implicam quais tipos 
de jogos um consumidor deve comprar, alugar, ou considerar. Elas devem ser usadas como referência e fica ao gosto e critério do 
consumidor ao decidir qual produto comprar.

Consulte o site da ESRB (www.esrb.org) para mais informações sobre ESRB e suas avaliações. As embalagens brasileiras de jogos 
Nintendo 3DS também terão a classificação indicativa do Departamento de Justiça, Classificação, Título e Qualificação (DJCTQ). 
Para mais informações sobre DJCTQ e suas avaliações, consulte o site www.mj.gov.br/classificacao.

Informação sobre a classificação indicativa de jogos  
de videogame e software

Títulos de software  classificados como 
RP (classificação pendente) estão 

sendo avaliados pelo ESRB e esperando 
uma avaliação final. (Este símbolo 
somente aparece em propagandas 
antes do lançamento de um jogo.)

Títulos de software  classificados 
como EC (crianças pequenas) são 

recomendados para maiores de 2 anos 
e não contêm  nenhum conteúdo que 
pais possam achar ofensivo. Esta aval-
iação é comparável com a classificação 

indicativa DJCTQ “ER.”

Títulos de software classificados como 
E (todos) são recomendados para 

maiores de 5 anos. Contêm: violência 
leve ou animada, e/ou uso ocasional de 

palavrões leves. Esta avaliação é com-
parável com a classificação indicativa 

DJCTQ “Livre.”

Títulos de software classificados como 
E10+ (todos 10+) são recomendados 

para maiores de 9 anos. Contêm: 
violência moderada ou animada, 

palavrões leves, e/ou temas levamente 
controversos. Esta avaliação é com-

parável com a classificação indicativa 
DJCTQ “10 anos.”

Títulos de software classificados como  
T (adolescente) são recomendados 

para maiores de 12 anos. Contêm: 
apostas simuladas, vulgaridade, uso 
leve de sangue, violência e/ou temas 

controversos. Esta avaliação é com-
parável com a classificação indicativa 

DJCTQ “12 anos” e “14 anos.”

Títulos de software classificados como 
M (adulto) são recomendados para 

maiores de 16 anos. Contêm: extrema 
violência, sangue realista, conteúdo 

sexual, e/ou linguagem forte. Esta aval-
iação é comparável com a classificação 
indicativa DJCTQ “16 anos” e “18 anos.”

 Formatar console

IMPORTANTE: Antes de vender ou transferir um console a uma terceira pessoa, você deve formatar a sua conta 
na Nintendo eShop primeiro  e em seguida formatar a memória do console. Para obter mais informações sobre a 
proteção de informações pessoais e questões de privacidade veja o Acordo de Usuário de Serviço Nintendo 3DS na 
página 100.

A formatação do console apaga  todos os dados salvos na memória e restaura a configuração padrão do console. O console 
manterá todas as atualizações realizadas pela opção de atualização. 

1  
Toque em Formatar.

Leia as mensagens na tela e verifique se quer formatar a memória do console. IMPORTANTE: Os seguintes dados

não poderão ser restaurados se forem deletados:

• Todos os dados salvos na memória do console,como a sua lista de amigos, notificações e passos contados. 
• Dados da configuração do console.
• Dados salvos de softwares embutidos.
• Todas as fotos na memória do console.
• Dados adicionais.

2  
Toque em Formatar novamente para apagar os dados.

Depois de formatar a memória do console, quando você ligar o console pela 
primeira vez, o processo de configuração inicial começará como descrito 
na página 18.
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Coloque uma fita adesiva ou isolante nos 
pólos da bateria antes de reciclar.
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Trocar a bateria

A bateria perde a sua capacidade de carga com repetitivos ciclos de carga/recarga, e o tempo de uso que pode ser usada quando 
totalmente recarregada vai diminuindo com o tempo. Se você acha que o tempo de uso diminuiu consideravelmente, troque a bateria.

• Nunca use outra bateria que não seja a bateria recarregável Nintendo 3DS, modelo CTR-003. Para mais 
informações em como conseguir uma bateria nova, visite support.nintendo.com.

• É recomendável que um adulto ou responsável legal troque a bateria do console se uma criança for o usuário.

• Desligue o aparelho e tenha certeza de que o adaptador AC está disconectado do console Nintendo 3DS.

1  Solte os quatro parafusos Phillips (+) na tampa da bateria com uma chave de fenda (modelo Phillips) e retire a tampa 
da bateria. 
IMPORTANTE: Para evitar danos aos parafusos ou rosca, use a chave de fenda (Phillips) apropriada para os parafusos.

2  Retire a bateria como mostra a figura.

3  Coloque a bateria nova. Verifique se está sendo colocada da
 forma correta, como mostra a figura.

4  Coloque a tampa da bateria e aperte os quatro parafusos. 
Atenção para não apertá-los demais.

IMPORTANTE: Sempre verifique se colocou de volta a 
tampa da bateria e apertou os parafusos antes do uso 
do console.

SEMPRE RECICLE AS BATERIAS USADAS
Quando se desfazer de uma bateria recarregável, siga as instruções 
e regulamentos locais.

• Não desmonte, tente reparar, ou desfigure a bateria.

• Nunca jogue uma bateria recarregável ao fogo.

Para saber um local de reciclagem próximo a você, consulte a 
autoridade responsável pela reciclagem do seu local. 

Para mais informações e assistência da Nintendo, visite:  
http://www.nintendo.com/consumer/recycle.jsp

Trocar a bateria
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Indicador 
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Soluções passo-a-passo

Soluções passo-a-passo
Antes de procurar assistência, consulte as seguintes situações e soluções. Você também pode visitar  
support.nintendo.com para assitência técnica, mais informações e opções de conserto.

OBS.: Consulte também o manual de instruções dos jogos e acessórios que está utilizando.

O console não carrega ou a luz de recarga não acende ou fica acesa.

• Verifique se está usando o adaptador AC correto, Modelo No. WAP-002(BRA). 

• Verifique suas conexões, como mostra abaixo. Retire  o console Nintendo 3DS da base de recarga e retire o adaptador AC da 
base e da tomada da parede. Espere aproximadamente 30 segundos e depois reconecte os componentes, verifique se escuta o 
clique do console quando se ajusta na base de recarga. (Reveja o procedimento de recarga da bateria na página 17.) 

• Verifique se está recarregando a bateria em uma temperatura ambiente de aproximadamente 5˚C – 35˚C (41˚F – 95˚F). A 
bateria talvez não recarregue adequadamente fora desses limites.

• Se a luz de recarga estiver piscando ou não mantém acesa, visite support.nintendo.com para assistência técnica, mais 
informações, ou opções de conserto.

Demora muito para recarregar a bateria ou a bateria não dura por muito tempo.

• Verifique se o console não está exposto ao sol ou a bateria está sendo carregada em temperaturas acima do nível de tempera-
tura ambiente 5˚C – 35˚C (41˚F – 95˚F). Temperaturas frias podem aumentar o tempo de recarga e diminuir o tempo de uso 
de uma bateria carregada.

• Com o tempo e repetitivos ciclos de carga/descarga, a capacidade da bateria vai diminuindo. Se você possui o console já por 
muito tempo, ou se a bateria parecer um pouco inchada, tente trocar a bateria por uma nova.

O console não liga, não exibe imagem ou transmite som.

• Verifique se a bateria está carregada (veja a página 16).

• Verifique se o indicador de bateria se acende quando você aperta o botão POWER, como mostra abaixo.

• Se estiver usando um cartão de jogo, verifique se ele está inserido completamente na entrada de cartão de jogo após ouvir 
um clique.

• A bateria pode estar instalada incorretamente. Verifique a instalação da bateria (veja a página 90).

O console está quente.

• Verifique se o console não está exposto ao sol ou  a bateria está sendo carregada em temperaturas acima do nível de  
temperatura ambiente 5˚C – 35˚C (41˚F – 95˚F). Não exponha o console diretamente à luz solar em um lugar fechado.

Aparece a mensagem “A entrada de cartão de jogo está vazia” no menu HOME, mesmo quando 
um cartão de jogo está inserido na entrada de cartão de jogo.

• Verifique se o cartão de jogo está inserido completamente na entrada de cartão de jogo após ouvir um clique.

• Verifique se não há sujeira, poeira, ou material estranho nos conectores do cartão de jogo ou na entrada de cartão de jogo.

O cartão de jogo não abre.

• Verifique se o conteúdo do jogo não está restrito pelo Controle dos Pais. Se este for o caso, coloque o PIN para temporari-
amente desativar o Controle dos Pais, ou configure outra vez o Controle dos Pais. Acesse o Controle dos Pais na configuração 
do console para mais informações (veja a página 62).

Uma mensagem de erro apareceu ao jogar um título de software Nintendo DS ou Nintendo DSI:
“Há occorido um erro. Desligue o console e consulte as instruções do manual de instruções”

• Desligue e ligue o console. Repita a mesma ação que provocou a mensagem. Se ela aparecer novamente, visite 
support.nintendo.com para assitência técnica, mais informações e opções de conserto.
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Alinhado incorretamente Sujeira ou bolhas de ar presentes

Volume
+ –

Volumen
+ –

Ao segurá-los, 
aperte

Ao segurá-los, 
aperte
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Soluções passo-a-passo

Os controles funcionam sozinhos ou não respondem corretamente.

• O botão deslizante talvez precise ser calibrado. Use o procedimento de calibração na configuração do console para calibrar o 
botão deslizante (veja a página 86).

OBS.: Você também pode iniciar o procedimento de calibração da seguinte forma: Desligue o console. Ligue o console 
enquanto estiver apertando os botões L, R e Y, todos ao mesmo tempo, como mostra abaixo.

A tela tátil não funciona ou não responde corretamente com o stylus.

• Se você colocou um protetor de tela (vendido separadamente) de uma forma incorreta na tela tátil, tente removê-lo e utilizar 
a tela tátil outra vez. Se isto funcionar, tente recolocar o protetor de tela seguindo as instruções que veio com ele, ou evite 
usar um protetor. (É recomendado que use protetores de tela licenciados pela Nintendo).

• A tela tátil talvez precise ser calibrada. Use o procedimento de calibração na configuração do console para calibrar a tela táti 
(veja a página 82).

OBS.: Você também pode iniciar o procedimento de calibração da seguinte forma: Desligue o console. Ligue o console 
enquanto estiver apertando os botões L, R e X, todos ao mesmo tempo como mostra abaixo.

Não sai som dos alto-falantes

• Verifique não há um fone de ouvido conectado ao console; os alto-falantes não funcionam enquanto o fone de ouvido estiver 
conectado na saída de áudio.

• Tente ajustar o controle de volume para ter certeza de que o volume não está desligado, como mostra abaixo. 

Não sai som no fone de ouvido.

• Tenter ajustar o controle de volume para ter certeza de que o volume não está desligado, como mostra acima. 

• Verifique se o fone de ouvido está completamente inserido na saída de som, como mostra abaixo.

O microfone não está funcionando ou reconhecendo sons.

• Verifique se o software que está usando é compatível com a função do microfone.

• Faça um teste de microfone para ver se ele está funcionando corretamente na configuração do console (veja a página 80).

• Algumas vozes são difíceis de serem reconhecidas pelo console. Faça com que outra pessoa fale a mesma palavra ou frase 
para verificar se esse é o problema.

O microfone parece responder sozinho, ou talvez está ocorrendo microfonia dos alto-falantes.

• O microfone pode estar respondendo ao ruído do ambiente ou ao som dos alto-falantes. Tente remover a fonte de ruído ou 
mude de local. Você pode tentar abaixar o volume dos alto-falantes, como mostra abaixo, ou usar um fone de ouvido.

OBS.: Se os alto-falantes 
estiverem emitindo sons estranhos 
ou som muito agudo, isto pode 
ser causado por microfonia. 
Abaixando o volume talvez resolva 
este problema. 
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Tire fotos em um lugar com  
boa iluminação

Mova o cabelo da sua face 
(franja) para que a câmera 

reconheça a sua sobrancelha

Olhe diretamente para a tela

Remova os óculos, se estiver 
usando
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Soluções passo-a-passo

As imagens 3D não podem ser vistas ou são difíceis de ver.

• Verifique se você não está usando um software Nintendo DS ou Nintendo DSi, pois não são compatíveis com imagens 3D.
• Verifique o indicador de 3D. Nem todos os softwares exibem imagens 3D e o indicador de 3D se acende quando imagens 3D 

podem ser exibidas. 
• Verifique se esta função não está restrita pelo Controle dos Pais. Se este for o caso, coloque o PIN para temporariamente de-

sativar o Controle dos Pais, ou configure outra vez o Controle dos Pais. Acesse o Controle dos Pais na configuração do console 
para mais informações (veja a página 62).

• Lembre-se que imagens 3D somente são exibidas na tela superior.
• Verifique se o regulador de 3D não está posicionado totalmente para baixo (desligado).
• Verifique se está segurando o Nintendo 3DS na posicão apropriada para melhor visualização de imagens 3D (veja a página 22).
• Se o seu olho esquerdo e direito têm habilidades diferentes de visualização, isso pode dificultar a visualização de imagens 3D. 

Se você usa óculos, experimente ver as imagens 3D com eles.
• Evite lugares com exposição direta do sol ou luz forte na tela.

OBS.: A capacidade de ver imagens 3D pode variar em cada pessoa. Em casos raros, algumas pessoas são incapazes de ver 
imagens 3D ou talvez vejam somente imagens duplicadas. Se este for o caso, deslize o regulador de 3D totalmente para 
baixo para exibir imagens em 2D.

AVISO:Somente crianças de 7 anos de idade ou mais devem utilizar a função 3D.

As câmeras não reconhecem meu rosto.
Em certos softwares, as câmeras são usadas para reconhecer os traços da face. Observe os seguintes procedimentos para melhorar 
o processo de reconhecimento.

• O ambiente ao seu redor, a cor do seu cabelo, barba, acessórios no cabelo ou face podem interferir no  
reconhecimento facial.

• Em casos raros, as diferenças nos traços da face podem fazer com que o processo de reconhecimento da face falhe.

A imagem não aparece em 3D quando tirada com as câmeras externas.
• Verifique se a imagem foi tirada com as câmeras externas e não com a câmera interna.

• Verifique se as lentes das câmeras externas estão limpas e sem sujeira ou poeira. Limpe com um pano macio e seco se 
necessário.

• Não exponha as lentes das câmeras a uma luz muito forte, como a luz do sol.

IMPORTANTE: Se o seu console Nintendo 3DS foi golpeado ou exposto a uma temperatura muito quente, o alinhamento das 
câmeras externas pode estar alterado e afetando a qualidade 3D das imagens. Se achar que esta seja a situação, veja a página 84 
para mais informações sobre o alinhamento das câmeras.

Quando tiro fotos com o Nintendo 3DS, as cores não parecem corretas.

• Verifique o tipo de lente da câmera que está usando (veja a página 80).

• Se você ajustar a configuração das câmeras, tente tirar fotos novamente para ver se o problema foi corrigido.

O cartão SD parece não funcionar.

• Verifique se o cartão SD está instalado corretamente (veja a página 24).

• Verifique se o cartão SD funciona em um computador que tenha um leitor de cartão SD.

Não consigo ver as fotos salvas em um cartão SD.

• O console Nintendo 3DS somente pode ver as fotos tiradas pelo software da câmera do Nintendo 3DS. Fotos tiradas por 
câmeras digitais ou telefones celulares não podem ser exibidas.

Arquivos de música salvos em um cartão SD não tocam no Som Nintendo 3DS.

• Verifique se os arquivos estão em formato compatível com o Som Nintendo 3DS. Os arquivos devem estar nos seguintes formatos:
Arquivos AAC com extensões .m4a, .mp4 e .3gp, ou apágina <?>MP3 com extensões .mp3. 
Taxa de bits de 16kbps - 320 kbps e frequência de amostragem de 32kHz - 48kHz.

OBS.: O console Nintendo 3DS não toca arquivos de músicas protegidos contra cópia. 

Arquivos de música salvos em um cartão SD não podem ser vistos no Som Nintendo 3DS.
• Verifique se o cartão SD está inserido corretamente na entrada SD (veja a página 24).

• Verifique se os arquivos estão em um formato compatível com o Som Nintendo 3DS (veja o passo para solução de problemas 
acima, para formatos de arquivos compatíveis). 

• O cartão SD não deve ter mais de 3000 arquivos de música.

• O cartão SD não deve ter mais de 1000 pastas de arquivos.

• Uma pasta não deve ter mais de 100 arquivos de músicas. OBS.: Se você tiver mais de uma pasta com o mesmo nome, os 
arquivos de música vão se agrupar e serem exibidos em somente uma pasta.

• Cada pasta não pode ter mais de sete subpastas (oito níveis incluindo a pasta principal).
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Garantia e assistência técnica

Garantia e assistência técnica

A Gaming do Brasil oferece a garantia legal de 3 meses e mais uma garantia contratual de 9 meses (total 1 ano) a partir da data 
de compra registrada na nota fiscal do produto. Os custos da frete do envio e retorno do produto à assistência técnica serão 
responsabilidades do consumidor. Esta garantia só é válida mediante uma nota fiscal e número de série do produto, apresentado 
de forma visível no aparelho.

AGS Digital Service
Comercial Cine Foto Ltda.

Assisténcia Técnica

AGS Digital Service

Rua Dona Germaine Burchard, 550

Perdizes, São Paulo – SP

Cep 05002-062 

Tel (11) 3875-1333, ramal 111

e-mail: ags. Service @uol.com.br

As cores ou brilho da tela mudam, ou cores brilhantes parecem pálidas.

• Se o modo de poupança de energia estiver ativado, essas funções podem estar sendo ajustadas automaticamente para 
economizar a carga da bateria. Para uma aparência normal, desligue o modo de poupança de energia (veja a página 29).

Alguns pixels na tela superior ou inferior aparecem sempre escuros ou acesos.

• Devido às características de telas de cristal líquido, pode haver um número pequeno de pixels que fiquem sempre apagados 
ou acesos. Isso é normal e não é considerado um defeito, a menos que o número de pixels que não funciona aumente com o 
tempo.

O brilho ou a cor da tela superior parece diferente do que a da tela inferior.

• As especificações da tela superior e da tela inferior são diferentes e as imagens são distintas e podem divergir. Isso é normal e 
não é considerado um defeito.

A função Download Play não funciona.

• Verifique se esta função não está restrita pelo Controle dos Pais. Se este for o caso, coloque o PIN para temporariamente de-
sativar o Controle dos Pais, ou configure outra vez o Controle dos Pais. Acesse o Controle dos Pais na configuração do console 
para mais informações página 62).

A contagem de passos do console não está correta.

• Os passos não serão contados se o console está aberto. O console só conta os passos quando está ligado e fechado. 

• Os passos não serão contados adequadamente ao caminhar se o console Nintendo 3DS estiver numa bolsa que não está 
conectada ao corpo, ou se o carregar por uma alça ou estojo. O número de passos será mais preciso se carregar o console 
numa bolsa conectada a sua cintura (como um pochete).

• Se você jogar um software Nintendo DS ou Nintendo DSi por um longo período de tempo sem sair, o console só poderá salvar 
até sete dias de informações. Salve o progresso esporadicamente e saia de vez em quando para poder contar os passos exatos 
quando estiver usando este tipo de software. Veja a página 58 para obter mais informacões sobre a função do pedômetro. 

O console entra em modo de descanso repentinamente.

Verifique e remova as seguintes possíveis causas externas:

• Uma força magnética muito forte, como um alto-falante, pode fazer com que o console entre em modo de descanso.

• O console Nintendo 3DS pode entrar em modo de descanso se o console estiver em cima de outros consoles da mesma linha de 
produtos Nintendo DS.

A comunicação sem fio não funciona ou está inconsistente.

• Verifique o ícone de intensidade. Se ele parece com    ou   , aproxime-se mais do seu parceiro de comunicação, ou 
do ponto de acesso sem fio.

• Causas externas, como telefones celulares, computadores, microondas, ou mesmo barreira física, podem interferir na comuni-
cação sem fio. Verifique essas condições, remova-os ou mude para um local diferente.

Eu não lembro o PIN e a resposta para a pergunta secreta do Controle dos Pais.
• Veja a seção sobre o Controle dos Pais para mais informações em como recuperar esses dados (veja a página 77).



In
fo

rm
aç

ão
 ao

 co
ns

um
ido

r

100

Inform
ação ao consum

idor

101

Última atualização: 21 de outubro de 2010

A Nintendo se preocupa em proteger sua privacidade e em tratar com cuidado e respeito informações pessoais suas que nós venhamos a obter. Pela 
aceitação do Contrato de Usuário do Serviço do Nintendo 3DS, você concorda e aceita esta Política de Privacidade do console Nintendo 3DS (“Política 
de Privacidade”). A Política de Privacidade descreve, entre outras coisas, os tipos de informações sobre você coletadas pela Nintendo quando você 
usa o console Nintendo 3DS; a maneira em que suas informações podem ser usadas; o momento em que serão divulgadas; a maneira em que você 
pode controlar o uso e divulgação de suas informações; e a maneira em que suas informações são protegidas. Esta Política de Privacidade é só 
aplicável às informações coletadas de seu console Nintendo 3DS por Nintendo of America Inc. ou sua companhia controladora, Nintendo Co. Ltd. 
(individualmente e coletivamente, “Nintendo”). As informações que você pode enviar à Nintendo através de qualquer de seus websites ou d’outro 
produto ou serviço da Nintendo estão sujeitas à política de privacidade aplicável publicada no support.nintendo.com. Esta Política de Privacidade 
deve ser lida em combinação com o Contrato de Usuário do Serviço do Nintendo 3DS e o Código de Conduta. Todos os termos em letras maiúsculas 
não definidos nesta Política de Privacidade terão a definição estipulada no Contrato de Usuário do Serviço do Nintendo 3DS. 

ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Podemos revistar e atualizar esta Política de Privacidade periodicamente. Favor de revisar freqüentemente a versão mais atual desta política visi-
tando support.nintendo.com. Quando nós atualizamos esta Política de Privacidade, revisaremos a data de “Última Atualização” mencionada acima.

INFORMAÇÕES COLETADAS 
Informações Pessoais Identificáveis. As “Informações Pessoais Identificáveis” ou “IPI” são informações que o identificam como indivíduo, tais 
como seu nome completo, endereço, número de telefone ou e-mail. Nós apenas coletamos as IPI que você nos forneça. Se optar por não nos fornecer 
IPI determinadas, o uso de seu console Nintendo 3DS não será afetado, mais o uso das funções ou aplicações que requerem a divulgação de IPI 
determinadas pode ser limitado ou não estar disponível.

Poderemos adicionar ou atualizar as IPI que você entre em seu console Nintendo 3DS com dados coletados de outras fontes, incluindo fontes off-line 
(por exemplo, transações do serviço de atendimento ao consumidor como reparos, solicitações de peças, compras). Se combinarmos as informações 
coletadas off-line com as informações coletadas através do Serviço do Nintendo 3DS, as IPI combinadas serão tratadas de acordo com a presente 
Política de Privacidade.

Informações Pessoais Não Identificáveis. Além das IPI que você nos forneça, nós podemos coletar Informações Pessoais Não Identificáveis de 
você. As “Informações Pessoais Não Identificáveis” ou “Não IPI” são informações que não o identificam como indivíduo. Isto inclui informações tais 
como seus Informações de perfil para os Miis, idade, sexo, área geográfica, dados do jogo, status na Internet, número de série do console Nintendo 
3DS e ID do dispositivo, informações do certificado do dispositivo, cookies, Friend Codes, informações sobre pontos de acesso sem fio, endereço IP 
(Internet Protocol) e endereço MAC (Media Access Control). Nós podemos vincular suas IPI às Não IPI ou Informações Agregadas que nós coletemos 
de você. Algumas das nossas maneiras de coletar Não IPI são descritas detalhadamente abaixo. 

• Web Beacons: Certas aplicações online do console Nintendo 3DS podem fazer uso de uma tecnologia comum de Internet chamada 
“Web Beacons” os quais são pequenas imagens gráficas colocadas em uma página Web, em um documento baseado na Web ou em uma 
mensagem de e-mail, criada para que certas informações sejam coletadas e a atividade do usuário online seja monitorada. Podemos usar 
os Web Beacons para coletar informações como os endereços IP e MAC, a URL da página de onde vem o usuário Web, e o tempo que o Web 
Beacon é ativado (como quando você visualiza a página Web, anúncio ou e-mail que contém o Web Beacon). Podemos usar as informações 
coletadas através dos Web Beacons, por exemplo, para determinar como melhorar as aplicações do console Nintendo 3DS vendo quais 
áreas, características e produtos são mais populares; personalizar os serviços do console Nintendo 3DS e fazer recomendações baseadas nos 
produtos descarregados; e completar as transações que você solicitou.

• Cookies: Certas aplicações online do console Nintendo 3DS podem usar cookies, os quais são pequenos arquivos de texto que um website 
põe em seu console Nintendo 3DS. Estes arquivos identificam seu console Nintendo 3DS e registram dados sobre a sua visita de modo 
que, quando você voltar a um website, ele reconheça seu console Nintendo 3DS e possa personalizar a sua visita. Os cookies podem ser 
vinculados ao histórico da sua transação, jogo online ou outras informações. Podemos usar as informações coletadas pelos cookies, assim 
como outras ferramentas como arquivos log e Web Beacons, por exemplo, para determinar a maneira de melhorar as aplicações do console 
Nintendo 3DS, vendo quais áreas, características e produtos são mais populares; personalizar o console Nintendo 3DS; fazer recomendações 
baseadas nos produtos descarregados; e completar as transações que você solicitou.

• Comunicações sem fio da Nintendo: Um endereço IP é automaticamente atribuído a seu console Nintendo 3DS por seu Provedor de 
Serviços de Internet quando que você se conecta à Nintendo através de comunicações sem fio. Nintendo recebe um arquivo log de suas 
atividades que pode incluir, por exemplo, seu endereço IP, endereço MAC, informações de cookies, dados das transações, ajustes e atividade 
de descarga. Podemos usar estes arquivos log, por exemplo, para monitorar o tráfego em nossos websites, facilitar seu uso de características 
e aplicações do console Nintendo 3DS e solucionar problemas técnicos. Se você não deseja fornecer essas informações à Nintendo, você 
pode desligar as comunicações sem fio de seu console Nintendo 3DS. 

Informações Agregadas. Também podemos coletar e agregar certas informações sobre o jogo, idade, sexo, termos de pesquisa, seqüências de 
cliques e compras de nossos usuários com a finalidade de anunciar e melhorar as características, aplicações, jogos e conteúdo do console Nintendo 
3DS. As “Informações Agregadas” são Não IPI que estão combinadas às Não IPI de outros usuários.

USO DE ESSAS INFORMAÇÕES 
Podemos coletar IPI, Não IPI e Informações Agregadas de você em seu console Nintendo 3DS com a finalidade de: (i) completar suas solicitações de 
produtos, serviços e informações, incluindo enviar-lhe mensagens comerciais e não comerciais e processar pedidos feitos por você através de seu 
console Nintendo 3DS; (ii) comunicar-nos com você em relação aos jogos, concursos, bolão de apostas, pesquisas, materiais promocionais e alter-
ações de produtos; (iii) facilitar seu uso das características e aplicações do console Nintendo 3DS, tais como Comunicações StreetPass e comunicações 
com outros usuários; (iv) personalizar o conteúdo, características e publicidade disponíveis através do console Nintendo 3DS, como seu catálogo da 
Loja Nintendo 3DS e outros catálogos; (v) processar pedidos de conserto e responder outras consultas do serviço de atendimento ao consumidor; (vi) 
fornecer para você serviços administrativos e de controle, tais como atualização de sistemas, sistemas de mensagens e jogos grátis, aplicações, provas 
e conteúdo; (vii) analisar o uso dos serviços, jogos e aplicações do Nintendo 3DS, e informações sobre nossos usuários para estudos demográficos e 
garantia de qualidade, e entender e melhorar nossas ofertas de serviço; (viii) facilitar estudos demográficos e garantia de qualidade; (ix) impedir 
atividades possivelmente ilegais ou ofensivas, ou fazer cumprir nossos direitos ou os direitos de nossos usuários; e (x) para qualquer outra finalidade 
divulgada para você no momento de coletar suas informações ou de acordo com seu consentimento. 

DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
Podemos facilitar a divulgação das IPI, Não IPI e Informações Agregadas quando você use o console Nintendo 3DS. Por exemplo, informações como 
seu nome para os Miis, informações de perfil para os Miis, status da Internet, saudação para os Miis e outras informações de Conteúdo de Usuário ou 
de jogo poderão ser vistas por outros usuários quando você use as características online do console Nintendo 3DS.

• Terceiros. Podemos compartilhar as IPI, Não IPI e Informações Agregadas com nossos fornecedores para nos ajudar a exercer as várias 
funções necessárias para operar nosso negócio ou cumprir suas solicitações (por exemplo, completar descargas ou compras, desenvolver 
e executar campanhas de marketing, etc.). Também podemos compartilhar essas informações e qualquer Conteúdo de Usuário criado 
por você com terceiros. Podemos compartilhar suas IPI, Não IPI e Informações Agregadas com terceiros para completar suas transações e 
fornecer publicidade e qualquer outro material promocional para você através do console Nintendo 3DS.

• Comunicações StreetPass. Certas características e jogos do console Nintendo 3DS permitem que outros usuários do console Nintendo 
3DS automaticamente entrem em contacto e interatuem com você. A característica de Comunicações StreetPass permite que as Não IPI e 
o Conteúdo de Usuário fornecidos por você ou armazenados em seu console Nintendo 3DS sejam automaticamente compartilhados com 
outros usuários do Nintendo 3DS através de uma conexão sem fio, o Nintendo Zone ou o Ponto de Comunicações StreetPass. Você entende 
que não tem nenhuma expectativa de privacidade no Conteúdo de Usuário compartilhado através de Comunicações StreetPass. Quando as 
Comunicações StreetPass sejam ativadas em seu console Nintendo 3DS, você não só poderá receber Conteúdo de Usuário de outros usuários 
se não também publicidade ou outros materiais promocionais da Nintendo ou terceiros. Você poderá ativar esta característica em qualquer 
momento através do console Nintendo 3DS. 

• Amigos. Além disso, você poderá adicionar Amigos a sua Lista de Amigos de Nintendo 3DS trocando códigos ou cartões de amigos. Através 
da Lista de Amigos do Nintendo 3DS e das características de mensagens de Amigos, certas informações fornecidas por você ou armazenadas 
em seu console Nintendo 3DS, tais como seu Nome para os Miis, informação de perfil para os Miis, saudação para os Miis, status na Internet, 
classificações e outras informações de Conteúdo de Usuário ou de jogo, poderão ser compartilhadas com seus Amigos de Nintendo 3DS. 

• Fins legais e comerciais. Podemos divulgar IPI a fim de seguirmos processo legal, respondermos a reivindicações ou consultas, ou prote-
germos os direitos, propriedade ou segurança pessoal da Nintendo, de nossos clientes ou do público. As informações sobre nossos usuários, 
inclusive as IPI, poderão ser divulgadas como parte de qualquer venda ou transferência de ativos da companhia, se permitida e realizada de 
acordo com as leis aplicáveis. Também podemos divulgar suas IPI para outros fins de acordo com seu consentimento.

Favor de não compartilhar suas IPI ou armazenar, de outra maneira, essa informação no console Nintendo 3DS, a menos que seja 
necessário para completar a transação. Você é responsável pelo Conteúdo do Usuário que compartilhe através do console Nintendo 
3DS, e de garantir que essa informação não contenha IPI. Favor de não esquecer que outros usuários do console Nintendo 3DS 
podem armazenar ou compartilhar com terceiros informações que você lhes fornece através do console Nintendo 3DS. 
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MARKETING E PUBLICIDADE
Podemos coletar e usar suas IPI, Não IPI ou Informações Agregadas para fins de marketing, incluindo a entrega de publicidade e outros materiais 
promocionais mediante o console Nintendo 3DS. Por exemplo, podemos enviar mensagens a seu console Nintendo 3DS oferecendo descontos nos 
jogos ou produtos da Nintendo. Você pode optar por não receber estas mensagens através dos ajustes do console Nintendo 3DS ou de outra maneira 
descrita na mensagem de marketing. 

NINTENDO ZONE
Nós podemos coletar e usar suas IPI e Não IPI para notificar-lhe o momento em que está perto da Nintendo Zone. Se escolher acessar à Nintendo 
Zone, poderemos usar suas IPI e Não IPI, por exemplo, para facilitar o acesso às aplicações e ao conteúdo. Além, os terceiros podem coletar IPI que 
você fornece a eles e Informações não Pessoais através da Nintendo Zone.

CONTAS VINCULADAS 
Você pode vincular a sua conta Loja Nintendo 3DS à sua conta Club Nintendo para receber conteúdo pessoalizado e participar de diversas atividades, 
promoções e softwares. Uma vez vinculada sua conta Club Nintendo à sua conta Loja Nintendo 3DS, você consente que as IPI que entrem em sua 
conta Club Nintendo sejam vinculadas à sua conta Loja Nintendo 3DS. Pode desvincular estas contas na seção Ajustes da Loja Nintendo 3DS. 

WEB BEACONS E COOKIES DE TERCEIROS
Se você visitar um website de um terceiro através do navegador de Internet no console Nintendo 3DS, ou você escolher ver um anúncio enviado por 
um terceiro, tal como aqueles disponíveis através da Nintendo Zone, aqueles websites ou anúncios podem também conter ferramentas tais como os 
cookies e os Web Beacons que podem ser acessíveis a tal terceiro para coletar informação sobre sua navegação na Internet. Estes terceiros também 
podem usar redes do anúncio, servidores do anúncio, trocas do anúncio ou outros terceiros que podem coletar a informação quando você veja ou 
interatue com os anúncios ou os websites através da Internet em um esforço por compreender seus interesses e enviar anúncios pessoalizados a seus 
interesses. A Nintendo não tem acesso à informação que estes terceiros podem coletar sobre seus interesses para enviar-lhe publicidade relevante 
para você, e as práticas de informação destes terceiros não estão cobertas por esta Política de Privacidade. Nós recomendamos enfaticamente que 
você consulte às políticas de privacidade destes terceiros para aprender mais sobre como eles podem coletar, usar e divulgar sua informação. 

JOGOS, APLICAÇÕES, PUBLICIDADE E CONTEÚDO FORNECIDOS POR TERCEIROS 
Você pode divulgar IPI e Não IPI a terceiros quando você usa o console Nintendo 3DS para jogar jogos de terceiros, usar aplicações de terceiros, 
ver anúncios de terceiros, ou para visitar websites de terceiros. Nós não somos responsáveis pelas práticas da privacidade destes terceiros, e nós 
recomendamos que você revise suas políticas de privacidade antes de enviar qualquer informação.

ATENÇÃO PAIS OU TUTORES LEGAIS: PROTEGENDO A PRIVACIDADE DE SEU FILHO 
O console Nintendo 3DS é dirigido a um público geral. Não coletamos nem armazenamos IPI de crianças menores de 13 anos conscientemente. Antes 
de permitir que seu filho use o console Nintendo 3DS, recomendamos enfaticamente que você o oriente sobre a importância de não compartilhar 
nenhuma IPI com estranhos. As crianças não devem usar nenhuma IPI em nomes de usuários, nomes para os Miis, informação do perfil para os Miis, 
apelidos (nicknames) de jogos ou qualquer outro Conteúdo do Usuário do console Nintendo 3DS. As crianças também não devem divulgar IPI ao 
comunicar-se com outros usuários do console Nintendo 3DS ou Nintendo através das características de comunicação sem fio do console Nintendo 3DS.

Recomendamos enfaticamente que você supervisione a seu filho na utilização do console Nintendo 3DS todas as vezes. Você pode restringir o uso 
de certos aspetos do console Nintendo 3DS ajustando a função do Controle Parental do Nintendo 3DS. Para uma descrição detalhada das funções 
de comunicação sem fio do console Nintendo 3DS e dos Controles Parentais, veja o Manual de Operações do console Nintendo 3DS incluído com seu 
console Nintendo 3DS. Este Manual de Operações está também disponível em support.nintendo.com.

SEGURANÇA 
Nós estabelecemos medidas de segurança adequadas num esforço para garantir a segurança, a integridade e a privacidade das IPI enviadas ou 
coletadas do seu console Nintendo 3DS. Nós também implantamos medidas de segurança adequadas num esforço para proteger as informações 
sob nosso controle contra perda, mau uso ou adulteração. A Nintendo informará os usuários sobre a quebra de IPI encriptadas via e-mail ou por uma 
mensagem em nosso website. Mesmo que nós façamos nosso melhor para proteger as suas IPI, nenhum sistema de armazenamento de dados ou de 
transmissão de dados através da Internet ou de qualquer outra rede pública pode ser 100% seguro.

Observe que as informações coletadas por outro fornecedor de conteúdos podem não ter a mesma proteção de segurança que as informações que 
você nos envia, e que você é responsável pela proteção e segurança dessas informações.

Se você instalar aplicações ou conteúdo não autorizados em seu console Nintendo 3DS, ou fizer modificações não autorizadas ao console Nintendo 
3DS, é provável que suas IPI estejam comprometidas. A Nintendo não é responsável pela coleta, uso ou divulgação de dados de qualquer console 
Nintendo 3DS com aplicações não autorizadas ou aplicações instaladas. 

OPÇÃO PELA EXCLUSÃO DE SUAS INFORMAÇÕES COLETADAS 
Pode usar o console Nintendo 3DS sem divulgar IPI; porém, é possível que algumas funções e aplicações não estejam disponíveis para você. Se você 
nos fornecer IPI, pode optar por não participar na coleta desses dados desligando a comunicação sem fio de seu console Nintendo 3DS. Também pode 
optar pela exclusão de alguns tipos de coleta de informação ajustando a função do console Nintendo 3DS e o Controle Parental.

REMOVER E APAGAR INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NO SEU CONSOLE NINTENDO 3DS
Algumas de suas IPI que você divulga quando se comunica com terceiros ou usa seu console Nintendo 3DS podem ficar armazenadas em seu console 
Nintendo 3DS. Para sua proteção, antes da venda ou transmissão, de qualquer forma, de seu console Nintendo 3DS, certifique-se de apagar toda a 
informação armazenada em seu console Nintendo 3DS. Para informações sobre como apagar essas informações, consulte a seção “Internet Setup” 
do Manual de Operações do seu console Nintendo 3DS ou entre em contato com um representante do Serviço de atendimento ao consumidor da 
Nintendo. 

Se transferir dados ao console Nintendo 3DS usando as funções da transferência de dados ou as funções das Ferramentas de Transferência do 
Nintendo 3DS, qualquer IPI e Não IPI incluídas nesses dados será transferida como parte deste processo. 

USUÁRIOS INTERNACIONAIS 
Qualquer informação que você fornecer ou que for coletada através do console Nintendo 3DS poderá ser armazenada e processada nos Estados 
Unidos ou em qualquer outro país em que nós ou nossas empresas afiliadas, fornecedores ou agentes tenhamos instalações. Assim sendo, as IPI 
podem ser acessadas por autoridades governamentais estrangeiras, ou, de outra forma, de acordo com as leis aplicáveis. Ao usar o console Nintendo 
3DS, você consente nessas formas de armazenagem e de processamento. Observe que nós seguimos a estrutura de segurança estabelecida pelo 
Departamento de Comércio dos EUA com relação à coleta, ao uso e à retenção de dados da União Européia. No entanto, a presente Política de 
Privacidade pretende atender às exigências legais dos Estados Unidos, e as do Canadá e da América Latina, que poderão não ser as mesmas do seu 
país. Caso você não esteja localizado nos Estados Unidos, Canadá ou América Latina, volte para a tela de seleção de país e selecione o país apropriado, 
para que você possa estar ciente das políticas que são aplicáveis a você.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA QUALQUER DÚVIDA OU COMENTÁRIO SOBRE A SUA PRIVACIDADE 
Se você tiver qualquer dúvida, queixa ou comentário a respeito da presente Política de Privacidade, os dados coletados de você ou nossas práticas, 
entre em contato com o Administrador de Política de Privacidade do Nintendo 3DS via e-mail: privacypolicy@noa.nintendo.com, por telefone: 1-888-
977-7627, ou pelo correio: Nintendo of America Inc., Attn: Online Privacy Policy Administrator, 4600 150th Avenue NE, Redmond, WA 98052, U.S.A.
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Código de Conduta do Nintendo 3DS

O Código de Conduta do Nintendo 3DS descreve as regras que o usuário deve seguir para participar no Serviço Nintendo 3DS. As regras estão concebi-
das para que o Serviço Nintendo 3DS seja um ambiente seguro e amigável. 

O Código de Conduta do Nintendo 3DS encontra-se disponível em http://support.nintendo.com, podendo estar sujeito a alterações em qualquer 
momento. No caso de não dispor de ligação à Internet, entre em contato com o Serviço ao Consumidor da Nintendo mediante comunicação escrita 
ao Nintendo of America Inc., Attn: Nintendo 3DS Code of Conduct, 4600 150th Ave NE, Redmond, WA 98052 USA, e eles lhe enviarão um correio com 
a versão atual do Código de Conduta do Nintendo 3DS grátis. Todos os términos em letras maiúsculas não definidos neste Código de Conduta do 
Nintendo 3DS terão a definição estipulada no Contrato de usuário do Serviço Nintendo 3DS.

1. A utilização do Nintendo 3DS está sujeita ao Código de Conduta do Nintendo 3DS, o qual proíbe toda a atuação que seja perigosa, ilegal ou de 
outro modo ofensiva, nomeadamente: 

• Falsear, personificar, atuar de modo abusivo, assediar, ameaçar ou causar danos a pessoas singulares ou coletivas, nomeadamente a outros 
usuários, à Nintendo, e/ou aos seus empregados, colaboradores ou funcionários. 

• A prática de atos ilegais, discriminatórios, difamatórios, xenófobos, de assédio, abusivos, obscenos, ameaçadores, fisicamente perigosos ou 
de outra forma reprováveis relacionados com a utilização do console Nintendo 3DS o Serviço Nintendo 3DS. 

• Criação, divulgação, partilha ou utilização de cópias não autorizadas de jogos, música ou imagens do console Nintendo 3DS. Esta atividade 
é ilegal! 

• Criação de novas versões derivadas do Conteúdo ou Produtos existentes. 

• Tentativa de alterar ou ganhar o acesso, sem a devida autorização, ao console Nintendo 3DS ou ao Serviço Nintendo 3DS de terceiros, ou a 
tentativa de alterar ou ganhar o acesso a um dos computadores, hardela ou redes da Nintendo utilizados para prestar o Serviço Nintendo 
3DS ou qualquer função do console Nintendo 3DS. 

• Fraude em jogos, a menos que seja permitido. 

• Armazenamento, interceptação, emulação, engenharia inversa ou redirecionamento dos protocolos de comunicações utilizados pela 
Nintendo como parte do console Nintendo 3DS ou Serviço Nintendo 3DS, sem considerar o método utilizado para fazê-lo. 

• Desenvolver qualquer atividade comercial através da utilização do console Nintendo 3DS ou de outra atividade que seja susceptível de 
deteriorar, diminuir a qualidade, interferir com o desenvolvimento ou prejudicar a funcionalidade do console Nintendo 3DS, incluindo o 
Serviço Nintendo 3DS ou de redes utilizadas para prestar o Serviço Nintendo 3DS. 

• Aceder ou tentativa de aceder ao console Nintendo 3DS de outrem, sem a devida autorização, nomeadamente através da Loja Nintendo 
3DS, ou tentativa de alterar, destruir ou perder informações, copiar ou aceder ao console Nintendo 3DS de terceiros, nomeadamente através 
dos computadores, hardware ou redes da Nintendo. 

• Transmitir e enviar, por via postal ou eletrônica, ou por qualquer outra forma de transmissão: (a) qualquer conteúdo de que o usuário não seja 
titular legítimo, (b) qualquer conteúdo que infrinja qualquer patente, marca comercial, segredo de comércio, direito de propriedade industrial 
e intelectual ou direitos de propriedade de qualquer parte, (c) materiais publicitários e promocionais não solicitados ou não autorizados 
(por exemplo, “spam”), (d) dados pessoais do usuário ou de terceiro, (e) qualquer conteúdo que oculte a respectiva origem; ou (f) qualquer 
conteúdo obsceno, ilegal ou proibido de publicar em sua jurisdição, nomeadamente publicações, histórias ou imagens de terceiros.

2. A Nintendo não é responsável, na exata extensão em que esteja permitido por lei, nem aceitará responsabilidade pelos atos do usuário ou por 
qualquer ocorrência relacionada com o console Nintendo 3DS e o Serviço Nintendo 3DS ou em resultado da utilização do console Nintendo 3DS e 
o Serviço Nintendo 3DS pelo usuário; o usuário é exclusivamente responsável. 

3. Propriedade Virtual. Alguns jogos ou conteúdo possuem determinadas características que são susceptíveis de serem comercializadas por outros 
usuários do Nintendo 3DS. Por exemplo, um jogo pode permitir ao usuário criar uma característica que permita agrupar objetos (como um 
veículo ou moedas de ouro), bem como possuir determinadas características (como seja possuir uma capacidade específica ou uma determinada 
forma). Estas características denominam-se por “propriedade virtual”. A Nintendo (ou os titulares de licenças) são titulares da “propriedade 
virtual” e o usuário não poderá vender, comercializar, ceder, licenciar ou por qualquer forma trocar essa propriedade virtual por dinheiro. 

4. Em caso de descumprimento deste Código de Conduta do Nintendo 3DS, a Nintendo reserva-se o direito a, em qualquer momento, fazer cessar, 
bloquear ou suspender o uso do Serviço de Rede de Nintendo 3DS ou qualquer característica do console Nintendo 3DS. A Nintendo reserva-se 
ainda o direito de contatar e cooperar com órgãos públicos de execução da lei, organismos governamentais ou prestadores de serviços de 
Internet, uma vez que a Nintendo acredita que é necessário ou adequado investigar ou solucionar possíveis problemas ou questões ou outros 
aspetos exigidos por lei.

Modelo: CTR-001 (BRA)

Telas LCD Tela superior: Tela panorâmica LCD e exibe imagens 3D sem a necessidade de óculos  
(tamanho da tela/número de pixel): especiais. Capaz de exibir aproximadamente 16,77 milhões de cores. Tamanho de  
 3,53 polegadas (76,80 mm horizontal x 46,08 mm vertical) e resolução de pixel de  
 800x240. (400 pixels são distribuídos para cada olho nas imagens 3D). 
 Tela inferior: Tela tátil LCD. Capaz de exibir aproximadamente 16,77 milhões de cores.  
 Tamanho de 3,02 polegadas (61,44 mm horizontal x 46,08 mm vertical) e resolução  
 de pixel de 320x240.

Fonte de energia: Adaptador AC (WAP-002 (BRA), Bateria (CTR-003)

Frequência sem fio: Banda 2.4 GHz

Padrão de comunicação: IEEE802.11b/g

Distância sem fio recomendada: Entre 30 m (98’). Esta distância pode ser menor dependendo das condições ao seu redor.  

Funções da câmera: Lentes: Foco simples. Elemento de captura: CMOS. Número de pixel ativo: Aprox.  
 300.000 pixels.

Relógio: Variação diária máxima: ± 4 segundos

Alto-falantes: Estéreo (com suporte estéreo digital)

Entrada/saída:  Entrada de cartão de jogo, entrada SD, entrada do adaptador AC, encaixe da base, e  
 saída de áudio para fones de ouvido.

Sensores: Sensor de movimento, sensor de giroscópio

Consumo máximo de energia: Aproximadamente 4,1 W (enquanto está carregando)

Ambiente de uso: Temperatura, 5˚C – 35˚C (41˚F – 95˚F) / umidade, 20-80 por cento

Dimensões: Altura: 74 mm / largura: 134 mm / espessura: 21 mm (quando estiver fechado)

Peso: Aproximadamente 235 g (incluindo a bateria (CTR-003), stylus (CTR-004) e cartão DS)

Tempo de recarga: Aproximadamente 3 horas e 30 minutos

Duração de carga: Veja a  página 21.
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 Bateria Nintendo 3DS

 Base de recarga Nintendo 3DS

 Adaptador AC Nintendo 3DS

Modelo: CTR-007

Entrada/saída: DC 4,6V 900mA

Dimensões: Altura: 86,5 mm / largura: 138,2 mm / espessura: 31,8 mm

Peso: Aproximadamente 87,4 g

Modelo: WAP-002 (BRA)

Entrada: 100v - 240V 50hz/60hz 7W

Saída: DC 4,6V 900mA

Dimensões: Altura: 67,5 mm / largura: 47,7 mm / espessura:23,0 mm

Peso: Aproximadamente 80 g

Tamanho do cabo: Aproximadamente 1,9 m

Produtos compatíveis:  Nintendo 3DS, Nintendo DSi XL, Nintendo DSi

Modelo: CTR-003

Tipo de bateria: Íon lítio

Capacidade de energia: 5Wh

MANUAL DE INSTRUCCIONES


