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Console Nintendo 3DS XL

Stylus Nintendo 3DS XL
(inserido no suporte para o 

stylus do console)

Cartão de memória SDHC 4GB
(inserido na entrada SD)

Guia de início rápido, manual de instruções, 
e outros documentos anexos

Adaptador AC
OBS.: O adaptador AC que está incluso 

pode ser diferente da imagem mostrada 
neste manual. Consulte o folheto incluso 

para mais informações.

AR Cards
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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 separadamente) pode ajudar a prevenir danos ao seu console 
Nintendo 3DS™ XL.

Leia atentamente este manual de instruções antes de configurar ou utilizar o console Nintendo 3DS XL. Se ainda houver dúvidas 
depois de ter lido todas as instruções, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao consumidor no site support.nintendo.
com. Manuais de instruções embutidos também estão disponíveis para vários títulos de software a partir do menu HOME (veja a 
página 238).

UMA NOTA SOBRE COMPATIBILIDADE: O console Nintendo 3DS XL 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 ou Nintendo 
3DS XL. Alguns acessórios podem não ser compatíveis com este console.

OBS.: A Nintendo Zone™ não está disponível em todos os países e regiões. Visite 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 XL!

Tela 3D
Exibe imagens em 3D 
(veja a página 230).

Botão deslizante
Controla movimentos precisos de 360° em softwares 

que utilizam essa função (veja a página 221).

Botão HOME
Permite acesso ao menu HOME 

(veja a página 221).

Tela tátil
Tela sensível ao toque controlada pelo stylus 

(veja a página 223).

Regulador de 3D
Ajusta a profundidade das imagens 3D 

(veja a página 231).

O selo oficial é a sua garantia de que este produto é licenciado 
ou fabricado pela Nintendo. Procure sempre por este selo ao 
comprar consoles, acessórios, jogos e produtos relacionados.
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Visualize imagens em 3D sem a necessidade de óculos especiais (página 230). Títulos de software embutidos no console Nintendo 3DS XL:

Tire fotos e vídeos em 3D com as câmeras externas (página 256).

Jogue com títulos de software Nintendo 3DS, Nintendo DS e Nintendo DSi  
(página 242).

Cartão de jogo Nintendo 3DS

Tire fotos ou grave vídeos em 3D com as câmeras 
embutidas e o software (veja a página 256).

Ouça músicas ou grave sons (veja a página 259).

Crie personagens Mii™ e personalize de acordo 
com as suas características, da sua família e de 
seus amigos (veja a página 260).

Um lugar onde personagens Mii podem se encon-
trar via StreetPass e outros tipos de  
comunicação (veja a página 261).

Veja informações e vídeos sobre o software ou 
baixe softwares para jogar no seu console (veja 
a página 262).

Divirta-se com os AR Cards (cartões de realidade 
aumentada) inclusos com o seu console e com o 
software da câmera Nintendo 3DS  
(veja a página 263).

Jogue um jogo de tiros onde a sua cara e a de 
seus amigos são os personagens do jogo  
(veja a página 264).

Verifique o seu tempo de jogo para o software 
que está usando ou passos dados enquanto 
você carrega o seu console (veja a página 265).

Câmeras externas

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.

Cartão de jogo Nintendo DS/Cartão de jogo Nintendo DSi

Escreva cartas a mão e envie para os seus amigos pelo StreetPass e pelo SpotPass com o 
aplicativo Troca-Cartas.

O Troca-Cartas é baixado e salvo no cartão SD.
Consulte o manual eletrônico embutido, disponível a partir do 
menu HOME quando selecionar o ícone do Troca-Cartas, para 
mais informações sobre este aplicativo.
Para mais informações sobre títulos de software para download, 
veja a página 244.

OBS.: Vídeos 3D também são salvos no cartão SD. Para reproduzi-los, toque no ícone correspondente a partir do 
menu HOME.
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Títulos 
de software 

gratuitos

Fotos 3D
Notificações

Atualização do 
console

Outras  
informações

O indicador de notificação fica 
verde quando dados StreetPass 

forem compartilhados.

Uma mensagem aparecerá na sua lista de notificações 
(veja a página 252 para mais informações sobre Notifi- 

cações e o recebimento de mensagens).

SpotPass StreetPass

O SpotPass permite o console Nintendo 3DS XL se comunicar automaticamente com um ponto de acesso 
ao redor à internet sem fio, podendo assim transmitir e receber uma variedade de arquivos. 
O console também poderá fazê-lo durante um jogo ou no modo de descanso (o console está fechado 
mas, continua ligado). OBS.: Dados recebidos do SpotPass são salvos no cartão SD.

Com a função StreetPass, o console consegue procurar e se comunicar automaticamente com outros 
consoles Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL, e trocar informações quando passar por eles.

Se o console estiver no modo de descanso (o console está fechado mas, continua ligado) e passar por uma pessoa que 
ativou o StreetPass para o mesmo software, os dados do jogo serão trocados. (Se você nao quer permitir a troca de dados, 
desative 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 software. Cada software tem sua própria configuração StreetPass.

•	 Até 12 títulos de software Nintendo 3DS podem usar StreetPass simultaneamente.
•	 Alguns títulos de software Nintendo DS e Nintendo DSi possuem uma funcionalidade parecida chamada “tag mode” (o 

nome deste modo pode variar dependendo do jogo). Este modo só estará ativado quando o console estiver no modo 
de descanso enquanto o software e o modo estiverem em uso. A função StreetPass não funcionará com um software 
Nintendo 3DS enquanto este modo estiver ativado.

•	 Se você desligar o console ou desativar a comunicação sem fio, o console não poderá se comunicar.
•	 O StreetPass pode não estar disponível dependendo do ambiente ao redor ou do software em uso. O StreetPass não 

funciona se o console estiver conectado à internet ou à comunicação local sem fio (veja a página 235).

Para conectar-se a um ponto de acesso sem fio de internet, é preciso configurar uma conexão de internet no console (veja a 
página 269).

•	 Dentro de uma área que oferece o serviço da Nintendo Zone (não disponível em todos as regiões) ou outros serviços de 
conexão sem fio, você pode se conectar à internet sem precisar configurar a internet no console.

•	 O SpotPass pode não estar disponível dependendo do ambiente ao redor ou do software em uso. O SpotPass também não 
estará disponível durante a comunicação local sem fio (veja a página 235) ou quando jogar um software Nintendo DS 
ou Nintendo DSi.

•	 Se mover a chave de conexão sem fio e desativar a comunicação sem fio, o console não poderá usar as funções  
de comunicação.

OBS.: O indicador de notificação pode não se acender para alguns tipos de dados. 

Mantenha o console carregado na base de recarga 
Nintendo 3DS XL (vendida separadamente).
Quando não estiver usando o console Nintendo 3DS XL, você pode ativar o modo de 
descanso e colocá-lo na base de recarga para que ele possa manter a carga e con-
tinuar se comunicando através do SpotPass. Este acessório pode ser encomendado 
pelo site da Nintendo support.nintendo.com. (Veja a página 229 para obter 
informações sobre a capacidade da bateria.) 

O indicador de notificação 
indica o status do console 
(veja a página 220).
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Informação de segurança importante: Leia as seguintes advertências antes de configurar ou usar o 
console Nintendo 3DS XL. Se uma criança for usar este produto, um adulto deve ler e explicar os detalhes 
sobre este manual. Não fazê-lo poderá causar acidentes. Leia cuidadosamente o manual de instruções do 

jogo para obter mais informações sobre saúde e segurança.

Ao longo do manual você encontrará este símbolo    seguido de ATENÇÃO ou CUIDADO ou poderá ver o termo IMPORTANTE. 
Estes termos têm significados distintos e constam abaixo. Leia e entenda os termos e suas informações antes de usar o console 
Nintendo 3DS XL.

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

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

Avisa sobre o uso incorreto do Nintendo 3DS XL que pode causar danos ao console Nintendo 3DS XL,  
componentes, jogos ou acessórios. 

IMPORTANTE:

•	 Algumas pessoas (por volta de 1 em 4.000) poderão ter convulsões ou perda de consciência ocasionados por clarões ou padrões 
de luz, e isso poderá 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 a sua criança 
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 poderão prejudicar a visão de crianças de 6 anos de idade ou menos.  
Use a função do Controle dos Pais para restringir a visualização de imagens 3D se crianças de 6 anos de idade ou menos forem usar o 
produto. Veja a seção Controle dos Pais deste manual para mais informação.

Informações sobre saúde e segurança
 ATENÇÃO - Vazamento da bateria

O console Nintendo 3DS XL contém uma bateria de íons de lítio recarregável. O vazamento dos ingredientes contidos dentro da 
bateria, ou os produtos de combustão dos ingredientes, pode causar ferimentos físicos, assim como danos ao seu console Nintendo 
3DS XL. 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 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.

 ATENÇÃO - Lesões por movimento repetitivo
Os seus músculos, articulações ou pele podem começar a doer ao jogar videogames. Siga estas 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. 
•	 Ao utilizar o stylus, não é necessário segurá-lo muito firme ou pressioná-lo com força contra a tela. Fazê-lo desse modo pode 

causar fadiga ou desconforto.
•	 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. 

 ATENÇÃO - Fadiga ocular e náusea
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.
•	 Faça um intervalo de 10 a 15 minutos a cada hora, ou a cada meia hora, quando usar o modo 3D, mesmo se você não precisar. 

Cada indivíduo é diferente, portanto faça mais intervalos frequentes e longos caso sinta desconforto.
•	 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 produto não contém látex. Este produto cumpre com as leis aplicáveis que proíbem o uso de materiais tóxicos como chumbo, mercúrio, cádmio, 
crómio hexavalente, PBB ou PBDE em produtos dirigidos a consumidores.

Informações sobre saúde e  
segurança e guia de uso

 ATENÇÃO – Convulsões

O console Nintendo 3DS XL pode emitir ondas de rádio que podem afetar a operação de objetos eletrônicos próximos, incluindo 
marca-passos cardíacos.

•	 Não opere o console Nintendo 3DS XL 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 console Nintendo 3DS XL sem 

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

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

IMPORTANTE: O console Nintendo 3DS XL 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 220 para obter mais 
informações. Certifique-se de que a luz LED sem fio esteja desligada.

 ATENÇÃO - Interferência por frequência de rádio

ATENÇÃO - A FUNÇÃO 3D SÓ DEVE SER USADA POR 
CRIANÇAS DE 7 ANOS DE IDADE OU MAIS

ATENÇÃO

CUIDADO
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 INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE A BATERIA

1. Nunca remova a bateria do console a não ser para trocar por uma nova.

2. Nunca use outra bateria que não seja a bateria recarregável Nintendo 3DS XL, modelo número SPR-003. Veja a página 292 
para mais informações sobre a troca da bateria.

3. Para recarregar a bateria, use SOMENTE o adaptador AC incluído. Consulte o folheto incluso para mais informações.

4. Quando se desfazer de uma bateria, consulte os regulamentos locais. Para informação sobre a reciclagem da bateria consulte 
o orgão local de remoção de resíduos sólidos. Veja a página 292 para mais informações de como reciclar a bateria.

5. Não utilize a bateria se ela entrar em contato com algum líquido. Para mais informações sobre a possibilidade de repor a 
bateria e de serviços para o seu console, visite o site support.nintendo.com.

 INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE O STYLUS E AS TELAS 

1. Use o stylus SOMENTE na tela tátil (tela inferior).

2. Aplique uma pressão adequada ao operar o jogo. Excesso de pressão pode danificar a tela tátil. 

3. Não use o stylus se estiver quebrado.

4. Utilize apenas um stylus que seja licenciado pela Nintendo na tela tátil.

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

6. Se você usar um protetor de tela no seu console, use apenas um 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. 
Ele pode não funcionar corretamente e o problema pode piorar. Siga as instruções de limpeza abaixo. Se o mal funcio-
namento continuar depois de limpar, visite support.nintendo.com para mais informações sobre opções de conserto.

Se a tela do seu console estiver com manchas ou impressões digitais visíveis, ou qualquer outro material estranho, utilize um pano 
macio e limpo, como um pano para limpar óculos.

1. Umedeça levemente o pano com SOMENTE 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 consertar o console Nintendo 3DS XL, componentes ou acessórios. Isso anulará a garantia.

2. Insira ou retire cartões de jogo apenas quando o console estiver desligado ou quando estiver no menu HOME. Insira o cartão 
de jogo até ouvir um clique, sem forçar o cartão ou o console Nintendo 3DS XL. 

3. Não guarde o seu console em um lugar úmido, no chão ou em qualquer outro lugar que tenha contato com umidade, sujeira, 
poeira, ou qualquer outro material estranho.

4. Não deixe o console, componentes ou acessórios cair, levar pancada ou sofrer qualquer outro tipo de mal uso. Isso pode 
danificar as telas LCD ou outros componentes de precisão do console. Não use componentes, acessórios, cartões de jogos ou 
cartões SD danificados com o seu console.

5. Ligue cuidadosamente todos os conectores ao console e apenas nos lugares apropriados. Segure os plugues reto quando 
inseri-los nas entradas.

6. Desligue o console antes de desconectar qualquer acessório do console ou da parede. Retire cuidadosamente os conectores 
pelos plugues e não pelo fio. Não pise, puxe rapidamente ou dobre qualquer cabo ou fio.

7. Não exponha o console, cartões de jogo, componentes ou outro acessório ao frio ou calor intenso. As telas de cristal líquido 
(LCD) podem não funcionar ou ficar lentas se a temperatura estiver muito fria. O LCD se desgasta se for exposto ao calor 
intenso. Não exponha o console sob o sol por um longo período.

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

9. Conecte APENAS acessórios fabricados e licenciados para o console às entradas.

10. Não derrame nenhum líquido no console, nos cartões de jogo ou em outros componentes ou acessórios. Se o console 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, 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, 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. Sempre retire o adaptador AC da tomada da 
parede quando não estiver usando ele.

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 para 
evitar danos ao cartão de jogo ou ao console.

2. O cartão de jogo é um produto eletrônico de alta-precisão. Não o guarde num lugar que esteja muito quente ou frio. Não 
golpe, deixe cair, ou maltrate o cartão. Não tente desmontá-lo.

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

4. Sempre verifique a presença de materiais estranhos nos conectores da entrada do cartão de jogo antes de inseri-lo no 
console.
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Componentes do Nintendo 3DS XL

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

Indicador da conexão sem fio ( )
Esta luz se acende quando a comunicação 
sem fio estiver ativada (se apaga quando 

desativada) e pisca quando receber ou enviar dados, ou quando 
o console estiver no modo de descanso (lentamente).

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 comuni-
cação movendo a chave de conexão sem fio.

Indicador de bateria ( )
Esta luz se acende quando o console 
estiver ligado. Veja a página 229.

Botão ligar/desligar
Veja a página 226.

Regulador de 3D
Ajusta a profundidade 
da imagem 3D de zero 

ao máximo. Veja a página 230.

Tela 3D (tela superior)
Capaz de reproduzir imagens 3D para jogos 
que incluem essa função. Veja a página 230.

Tela tátil (tela inferior)
Tela sensível ao toque. Esta tela deve ser operada 
somente com um stylus licenciado pela Nintendo. 
Veja a página 223.

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

Botões de controle
Utilizados para controlar o jogo. 
Veja o manual de instruções 
do próprio jogo para mais 
informações sobre o controle 
do jogo.

Câmera interna
Usado por jogos e software que utilizam as 
funções de câmera.
OBS.: Evite sujar a lente da câmera. 
Se isso acontecer, 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
Utilizados para controlar o jogo com-
patível com esta função. Veja o manual 
de instruções do próprio jogo para mais 
informações sobre o controle do 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 +
Controle do jogo

Luz de recarga
Esta luz se acende quando a bateria estiver 
sendo carregada. Veja a página 224.

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

CUIDADO  Escolha um nível confortável ao usar 
fones de ouvido. Um volume muito alto pode prejudicar 
a sua audição ou os fones de ouvido.
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Indicador de notificação
Indica o status do console.

  (azul) Dados do SpotPass foram recebidos, piscará por mais ou 
menos cinco segundos (veja a página 252).

  (verde) Dados StreetPass foram recebidos, piscará por mais ou 
menos cinco segundos (veja a página 252).

  (laranja) Uma conexão foi estabelecida com um amigo, piscará por 
mais ou menos cinco segundos (veja a página 247).

  (vermelho) A bateria deve ser recarregada, piscará continuamente 
enquanto a carga estiver baixa (veja a página 224).

Volume
+  -
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Entrada para cartões SD
Para conectar cartões de memória 
SD ou SDHC. Veja a página 232.

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

Transmissor de infravermelhos
Envia e recebe dados através da  
comunicação via infravermelho.

Suporte para o stylus
Sempre guarde o stylus no 
suporte para o stylus despois 
de usar. Veja a página 223. 

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 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 
XL (vendida separadamente, veja a página 225).

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 225.

Indicador da câmera
A luz se acende quando as câmeras 
externas estiverem em uso.

Como usar a tela tátil e o stylus

 Stylus

Retire o stylus cuidadosamente do suporte para usá-lo. Insira o stylus comple-
tamente ao colocá-lo de volta no suporte.

OBS.: Para prevenir que o console Nintendo 3DS XL sofra danos, nunca coloque 
nenhum outro objeto que não seja um stylus licenciado para o Nintendo 3DS XL 
no suporte para o stylus.

A tela LCD inferior (tela tátil) é uma tela sensível 
ao toque. Para jogos que utilizam esse sistema de 
controle, opere a tela com o stylus incluso. Toque 
suavemente ou deslize o stylus pela tela tátil 
como mostra a figura à direita. 

 Calibração da tela tátil

Se a tela tátil não estiver respondendo corretamente…
OBS.: Se a tela tátil não estiver respondendo corretamente e tiver colocado um protetor de tela (vendido separada-
mente), tente removê-lo primeiro.

Calibre a tela tátil na configuração do console pelo menu HOME (veja a página 283 para mais informações).

Se você não conseguir acessar o menu HOME, inicie o procedimento de calibração da seguinte forma: Desligue o console. Ligue o 
console enquanto estiver apertando os botões ,  e , todos ao mesmo tempo como mostra abaixo.

Ao segurá-los, 
aperte
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Logotipo voltado 
para cima

Luz de recarga se acende

2

Verifique se a bateria está carregada antes de usar o console Nintendo 3DS XL 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.  
Pode haver risco de choques elétricos causados por raios.

•	 Mantenha o adaptador AC ou a base de recarga fora do alcance de líquidos ou umidadade extrema.

•	 Mantenha o adaptador AC de forma que possa ser desconectado imediatamente.

OBS.: O adaptador AC que está incluso pode ser diferente da imagem mostrada neste manual. Consulte o folheto 
incluso para mais informações.

IMPORTANTE: O adaptador AC Nintendo 3DS só pode ser usado com os consoles Nintendo 3DS XL, Nintendo 3DS, 
Nintendo DSi e Nintendo DSi XL. Ele não é compatível com nenhum outro console da Nintendo. Não utilize o adapta-
dor AC com transformadores de voltagem ou nenhum outro equipamento que reduza a voltagem. Ele somente pode 
ser usado com uma tomada normal para voltagem AC.

 Informações sobre a bateria

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

Com o console desligado, o tempo de recarga da bateria leva aproximadamente 3 horas e meia. O tempo varia com o 
nível da carga restante da bateria ao começar. Você pode usar o console enquanto 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 prejudi-
car a capacidade de recarga da bateria.

A bateria pode ser recarregada aproximadamente 500 vezes.

O tempo de duração da bateria diminui com o tempo. Depois de 500 recargas, o tempo de duração pode diminuir para 
até 70% da capacidade inicial da bateria. 

Se o tempo de duração da bateria for muito baixo, troque a bateria.

A bateria se desgasta com o uso repetitivo de carga/descarga e o seu tempo de duração vai diminuindo. Se notar que o 
tempo de duração diminuiu, troque a bateria. Veja página 292.

Como recarregar a bateria  Procedimento para recarregar a bateria com a base de recarga 

Insira o plugue DC do adaptador AC na entrada do adaptador AC atrás do Nintendo 3DS XL. Insira-o diretamente na entrada.

IMPORTANTE: Antes de inserir o plugue DC, verifique se ele está na posição certa para evitar danos ao plugue 
ou à entrada.

Insira o adaptador AC em uma tomada de parede normal. A luz de recarga se acenderá para indicar que o console está 
carregando. Ao completar a carga, a luz de recarga se apagará.

1

Co
m

o r
ec

ar
re

ga
r a

 ba
te

ria
Com

o recarregar a bateria

ATENÇÃO

 Quando a carga estiver completa...
Retire o adaptador AC da parede e do console Nintendo 3DS XL.

IMPORTANTE: Retire com cuidado qualquer conector pelo plugue (e não pelo cabo) do console Nintendo 3DS XL, 
da base de recarga ou da tomada da parede.

OBS.: Se você utilizar o console enquanto a bateria estiver sendo recarregada, a luz de recarga pode continuar acesa mesmo 
quando a carga estiver completa.

Mantenha o console carregado na base de recarga 
Nintendo 3DS XL (vendida separadamente).
Quando não estiver usando o console Nintendo 3DS XL, você pode colocá-lo 
na base de recarga para que ele possa manter a carga. Este acessório pode ser 
encomendado pelo site da Nintendo support.nintendo.com. (Veja a 
 página 229 para obter informações sobre a capacidade da bateria.) 

1

2
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O indicador de 
bateria se acenderá

Pressione o botão 
POWER

Como ligar/desligar o console e  
configurações básicas

Aperte o botão POWER para ligar o console. O indicador de bateria 
se acenderá e o menu HOME aparecerá depois de alguns segundos.

Quando você ligar o console pela primeira vez, você 
terá que selecionar um idioma e ajustar a configuração 
do console.

Para mais informações sobre o indicador e a duração da bateria, 
veja a página 229.

 Modo de descanso e como desligar o console

Ativar o modo de descanso
Se fechar o console enquanto ele estiver ligado, o modo de descanso será ativado. O consumo de energia será reduzido e as 
funções StreetPass e SpotPass continuarão ativas (veja as página 212 e página 213 para mais informações sobre estas funções).

O modo de descanso pode não ser ativado ao fechar o console dependendo do software 
que estiver usando. (Por exemplo, ao escutar músicas no som Nintendo 3DS.)

Desligar o console
Para desligar o console, aperte POWER para exibir o menu 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, ajuste as configurações básicas do console. Usando o stylus na tela inferior, siga as instruções na 
tela. Se uma criança for usar o console Nintendo 3DS XL, um adulto deve ajudar com essas configurações.

Siga as instruções na tela para segurar o console numa posição confortável e ver 
as imagens 3D da melhor forma. Veja a página 230 para mais informações sobre 
imagens 3D.

Estabeleça a data e hora.

Toque em    para ajustar a 
configuração, depois toque em 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.

Outros usuários do Nintendo 3DS e do Nintendo 3DS XL podem ver o seu nome 
de usuário. Ao escolher um apelido, não coloque o seu nome verdadeiro ou 
informações pessoais.

Coloque a sua data de aniversário.

Toque em   e   para colocar o dia e o mês. Toque em OK para confirmar e 
avançar para a próxima opção. 

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 continuar 
sem aceitar os termos, toque em Mais tarde. Se tocar em Mais tarde, não será 
possível estabelecer uma conexão à 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 Ninten-
do Wi-Fi e outras funções para desfrutar de outras maneiras de jogar e interagir. Veja 
a página 269 para mais informações em 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 278 para mais informações.

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

Você completou as configurações básicas do console. Aperte o botão HOME para mostrar o menu  
HOME  (veja a página 234)e explorar as várias opções do console Nintendo 3DS XL.

1

2

3

4

5

6

7

8

Com
o ligar/desligar o console e configurações básicasCo

m
o l

iga
r/d

es
lig

ar
 o 

co
ns

ole
 e 

co
nfi

gu
ra

çõ
es

 bá
sic

as



228 229

In
fo

rm
aç

õe
s b

ás
ica

s Inform
ações básicas

O indicador de notificação 
também pisca vermelho.

Carga completa

Luz azul Luz vermelha
Luz vermelha 

piscando

Baixa Muito Baixa

Menos 
brilho

Mais 
brilho

Tempo de duração de bateria
Mais 
curto

Mais 
longo

Brilho da tela

 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 o 
indicador de bateria ficar vermelha, salve o seu jogo e recarregue o console.

Se o console estiver no modo de descanso enquanto o indicador de bateria estiver azul, a luz começará a piscar lentamente.

 Tempo de duração da bateria

O tempo de duração da bateria abaixo é apenas uma estimativa e pode variar dependendo do software que estiver usando, a 
quantidade de dados recebidos pela comunicação sem fio, a temperatura do lugar e o uso das câmeras. O uso da câmera também 
pode reduzir o tempo de duração da bateria. Veja a duração abaixo.

Tempo de jogo estimado:
Software Nintendo 3DS:  3.5 à 5.5 horas Software Nintendo DS: 6 à 10 horas

O brilho da tela afeta o tempo de duração da bateria. A 
configuração padrão é 5. Para mais informações sobre a 
configuração do brilho da tela, veja a página 238.

OBS.: O modo de poupança de energia controla o 
brilho e a cor da tela automaticamente para aumentar a 
duração da bateria. Para mais informações sobre o modo 
de poupança de energia, veja a página 238.

•	 Se o modo de descanso é ativado, o consumo de energia será reduzido e as funções StreetPass e SpotPass continuarão ativas pela co-
municação sem fio. O tempo de duração de uma bateria completamente carregada é de mais ou menos 3 dias no modo de descanso.

•	 O indicador de bateria pisca lentamente no modo de descanso. OBS.: O modo de descanso pode não ser ativado ao fechar o console, 
dependendo do software que estiver usando. (Por exemplo, ao escutar músicas no som Nintendo 3DS.) Nestes casos, o indicador de 
bateria continuará estável.

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.

Troca o próximo 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

Campo das palavras 
pré-programadas
Toque no caractere que 
deseja escolher.

Liga/desliga a 
função das palavras 
pré-programadas. 

Deleta o úlltimo caractere

Return
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Regulador de 3D

Mova o regulador de 3D o máximo para baixo para 
visualizar imagens em 2D (normal).

30cm–40cm
(12”–16”)

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 XL usa a 
paralaxe binocular (a pequena dis-
tância entre o olho esquerdo e direito, 
fazendo com que eles vejam imagens 
diferentes) para produzir imagens 3D 
que parecem ter 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 na posição diagonal, vertical ou inclinada, o 
efeito 3D não será reproduzido. É possível ver imagens duplicadas 
ou pretas ao visualizar as telas dessa maneira.

 Visualização ideal de imagens 3D

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

Utilize o regulador de 3D para ajustar a profundidade das imagens 3D. Se for difícil ver as imagens com o regulador de 3D no máximo 
para cima (maior efeito 3D), mova o regulador completamente para baixo e depois mova-o para cima pouco a pouco até encontrar 
um nível que seja fácil de ver as imagens em 3D. Quando os seus olhos se acostumarem com as imagens em 3D, tente mover o 
regulador o máximo para cima para ver as imagens na melhor qualidade.

•	 O regulador de 3D não afetará softwares que não possuem dados 3D, ou em cenas 2D, mesmo de um software compatível com 3D.
•	 Alguns conteúdos 3D, como vídeos distribuídos em 3D, imagens 3D e certos softwares 3D, não podem ser ajustados com o regu-

lador 3D. Caso seja difícil visualizar o conteúdo, experimente se distanciar do console, ou mova o regulador de 3D completamente 
para baixo para desligar a função 3D.

•	 Em alguns títulos de software, as imagens variam entre o efeito 2D e 3D. Com esses títulos, o regulador de 3D não terá efeito.
•	 O efeito 3D pode ser difícil de ser visualizado em lugares diantes de uma luz muito forte, como sob o sol.

Advertência sobre imagens 3D
IMPORTANTE: A capacidade de ver imagens em 3D varia em cada pessoa, dependendo da condição física, con-
teúdo das imagens e do lugar onde visualizá-las. Uma pequena porcentagem da população não consegue ver 
nenhuma imagem em 3D. Se você ver imagens duplicadas ou tiver dificuldade em ver o efeito 3D, pare de usar 
o efeito e utilize o regulador de 3D para desligá-lo. A função 3D também pode ser desativada pelo Controle dos 
Pais na configuração do console veja a página 268 para mais informações.

Leia as informações sobre saúde e segurança a respeito das imagens 3D no início deste manual (veja a 
página 216. 

OBS.: Você pode usar o Controle dos Pais para restringir o uso de imagens 3D (veja a página 278 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 30 e 40 
 centímetros dos seus olhos.
 Ajuste a distância para facilitar a visualização de imagens 3D.
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1 2

Abra a tampa da entrada SD e pressione a ponta do cartão até 
ele fazer um clique e sair um pouco da entrada. Segure e retire 
o cartão SD do encaixe. 

Trava de proteção 
contra gravação

Etiqueta para 
baixo

Cartão SD de alta capacidadePasta Nintendo 3DS

Computador

O console Nintendo 3DS XL 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.

Cartões miniSD ou cartões microSD (vendido separadamente)

Estes tipos de cartões requerem um adaptador de cartão SD (vendido separadamente).

IMPORTANTE: Inserir ou retirar um cartão miniSD ou microSD enquanto o 
adaptador estiver conectado ao console pode causar danos, mal funcionamento 
ou perda de arquivos. Sempre insira e retire o adaptador por completo.

Us
an

do
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rtõ
es

 SD

Inserir e remover um cartão SD
Verifique se o console está desligado.

IMPORTANTE: Para prevenir danos ao console ou 
ao cartão SD, não retire ou insira o cartão SD se o 
console estiver ligado, a menos que o software que 
estiver usando diga o contrário. Ao retirá-lo assim, 
é possível perder dados importantes. 

Inserir 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
 

Insira 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 contra gravação do cartão SD
A trava de proteção ativada para baixo impede salvar ou deletar dados no cartão. 
Ativada para cima significa que você pode salvar ou deletar dados no cartão. 

Como usar cartões SD
O console Nintendo 3DS XL é compatível com cartões de memória de até 2GB e cartões 
de memória SDHC de 4GB ou mais.

Capacidade de cartões SD
Se você não tiver mais espaço no cartão SD, tente primeiro deletar fotos, arquivos de som ou títulos de software no “Gerenciador 
de dados” em “Configuração do console” (veja a página 282). 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, o mesmo software no 
cartão SD antigo pode ficar inutilizável. Não é possível usar diversas 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 possível recombinar pastas de títulos de software baixados, cujas pastas foram salvas em cartões SD diferentes.  
Se você copiar dados para um novo cartão e substituí-los com os mesmos dados, os mesmos  
ficarão inutilizáveis.

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

Usando Cartões SD
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Segure... ...e deslize.

Conectado com a internet (veja a página 269).

Aparece ao procurar por alguém pelo StreetPass. Se você configurar o StreetPass para o console ou 
para um software que é compatível com esta função, o console pode automaticamente procurar 
outros usuários do console Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL perto de você e se comunicar com 
eles para trocar informações (veja a página 252). Um ícone StreetPass (  ) é exibido quando 
esse modo estiver ativado.

Indica a comunicação com outros consoles Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL. Para registrar 
amigos na lista de amigos (veja a página 247) e executar Download Play (veja a página 267), é 
preciso 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 comunicação.

Use a chave de comunicação sem fio para ativar a comunicação sem fio (veja a página 220).  
Quando a comunicação sem fio estiver ativada, mas o console não estiver se comunicando,   e  

 serão exibidos. Quando a comunicação sem fio estiver desativada,  e 
 serão exibidos.

Ícone da condição 
da bateria
 Alto

 Baixo

 Quase no fim  
 (piscando)

 Carregando  
 (piscando)

 Carga completa

Modo de 
comunicação

Brilho da tela/ 
Modo de poupança 
de energia

Mudando a tela

Ícones de títulos 
de software
Se tiver novos dados ou 
notificações para algum software,

 ou  será exibido próximo 
ao ícone do software.

 Ícone StreetPass (veja a página 235)

 Ícone de intensidade – Internet (veja a página 273)

 Ícone de intensidade – Comunicação local sem fio  
 (veja a página 235)

 Notas de jogo 
 (veja a página 246)

 Lista de amigos  
 (veja a página 247)

 Notificações 
 (veja a página 252)

 Navegador de internet 
  (veja a página 254).

Passos/ 
Moedas de jogo

Data / Hora
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Percorrer, mudar a visualização e mover ícones

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

Você também pode percorrer se tocar em  ou .

 Mudar a visualização
Toque em   ou   para aumentar ou diminuir o número de títulos de software na tela.

 Mover ícones de títulos de software
Para mover um ícone, toque e segure-o por um momento. 
Depois você pode deslizá-lo para uma nova posição. Deslize o 
ícone pelo menu HOME e levante o stylus da tela para colocá-lo.

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. 

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 importantes 
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.

•	 Se você apertar  ou  quando o menu HOME é exibido, você pode ativar a câmera e tirar fotos.
•	 A tela superior muda de visualização dependendo do software selecionado e responderá aos sons detectados pelo microfone.

Passos e moedas de jogo

Toda vez que concluir 100 passos com o seu console, você receberá uma moeda de jogo. É possível colecionar até 10 moedas de 
jogo em um dia e ter no máximo 300 moedas de jogo.

•	 Os passos são contados enquanto o console está ligado e fechado.
•	 Você pode salvar no máximo 7 dias de passos enquanto um título de software Nintendo DS ou Nintendo DSi estiver em 

uso ou pausado. Saia do software pelo menos uma vez durante esse tempo para salvar os seus passos e começar a contar 
novamente.
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Cartão de jogo Nintendo 3DS Cartão de jogo Nintendo DS/Nintendo DSi

 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 apertar o botão HOME enquanto estiver jogando, o 
software será suspenso e o menu HOME será exibido. Se você 
tocar em Fechar no menu HOME, você sairá do software.

Se você tocar em Retornar no menu HOME, você voltará ao 
software suspenso.

 Enquanto o software estiver suspenso...
Enquanto o software estiver suspenso você pode ajustar o brilho da 
tela e verificar suas notas de jogo ,as notificações , a lista 
de amigos , 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 suspenso será fechado.

•	 Você não pode acessar o menu HOME enquanto estiver jogando pela internet. Dependendo do software que estiver suspenso 
e do uso (por exemplo, se estiver usando as câmeras ou a comunicação sem fio), não será possível acessar a lista de amigos, 
notas de jogo, notificações ou o 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 retire o cartão de jogo,  
 cartão SD ou desligue o console.

Isso pode causar perda ou erros nos dados ou outros danos.
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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 
Estes ícones serão exibidos quando novos softwares para download forem adicionados ao menu HOME. 
OBS.: O ícone piscará se o download não for concluído. Para concluí-lo, ponha o console no modo de descanso em 
um local que tenha acesso à internet. Se o processo de download falhar, tente baixar o software novamente através 
do Nintendo eShop.

AR Games 
Jogue jogos de realidade aumentada utilizando os 
AR Cards inclusos com o console e com a câmera 
Nintendo 3DS (veja a página 263).

Face Raiders 
Use a sua cara e a de seus amigos como persona-
gens do jogo (veja a página 264).

Registro de Atividade 
Verifique o seu tempo de jogo para o software que 
está usando ou passos dados enquanto você carrega 
o seu console (veja a página 265).

Visualizador da Nintendo Zone  
Acesse conteúdo gratuito e exclusivo em locais 
participantes da Nintendo Zone (não disponível em 
todas as regiões).

Download Play 
Com apenas uma cópia de software compatível com 
Download Play, você pode jogar com vários outros 
usuários (veja a página 267).

Configuração do console 
Configure a internet, Controle dos Pais e outras 
opções do seu console (veja a página 268).

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

Câmera Nintendo 3DS 
Tire fotos ou grave vídeos em 3D com as câmeras 
embutidas e o software (veja a página 256).

Som Nintendo 3DS 
Ouça músicas ou grave sons (veja a página 259).

Criador Mii 
Crie personagens Mii e personalize de acordo com a 
sua personalidade, da sua familia e de seus amigos 
(veja a página 260).

Praça Mii StreetPass 
Um lugar onde personagens Mii podem se encon-
trar via StreetPass e outros tipos de comunicação 
(veja a página 261).

Nintendo eShop 
Veja informações e vídeos sobre um software ou 
baixe softwares para jogar no seu console (veja a 
página 262).
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Aperte e segure START e aperte o botão direcional + como descrito abaixo. 

Para cima: Aumenta o brilho um nível.
Para baixo: Diminui o brilho um nível.
Para a esquerda: Desliga o modo de poupança de energia.
Para a direita: Liga o modo de poupança de energia.

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
Você pode tirar fotos em 3D com as câmeras externas.

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 256).

Fecha o manual

Menos brilho Mais brilho

Aumenta ou diminui 
o tamanho do texto

Ler imagens QR Code   
Se você focalizar a câmera em uma imagem QR Code para o Nintendo eShop ou endereço da web, o console irá decodificar a 
imagem e exibir a página no Nintendo eShop ou abrir o site no navegador de internet.

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 ou 
Nintendo DSi:
Enquanto usar um software Nintendo DS ou Nintendo DSi, o menu HOME não estará disponível. Porém, você pode apertar o botão 
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 apertar  ou  para ativar as câmeras e tirar fotos (veja a página 256).

M
enu HOM

EM
en

u H
OM

E

 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. 
Deslize o stylus na tela à esquerda ou à 
direita para mudar a página.

 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.

 Modo de poupança de energia
Se o modo de poupança de energia estiver Ligado, o brilho da tela e a graduação das cores serão ajustados automaticamente 
para as imagens exibidas e o consumo da bateria será limitado. Se estiver Desligado, a duração da bateria será reduzida e o 
brilho da tela ficará mantido na configuração selecionada. (A configuração padrão é Desligado.)
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Mudar nome Toque em Mudar nome para mudar o nome da pasta. A primeira letra do nome será exibida no ícone da 
pasta no menu HOME.

Deletar Toque em Deletar para deletar a pasta do menu HOME. É preciso remover primeiro todos os ícones 
de software dentro da pasta para poder deletá-la.

Para remover o ícone de uma 
pasta, toque nele e arraste-o 
para fora da pasta.
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 Mudar exibição das pastas
Toque em  ou  para aumentar ou diminuir o número de ícones de software exibidos na tela.

  Limitações das pastas
OBS.: Não é possível guardar uma pasta dentro de outra pasta.

Não é possível guardar em pastas os seguintes ícones:

•	 ícones de cartões de jogo
•	 ícone de Nintendo eShop
•	 ícone de configuração do console

Opções da pasta
Toque em um pasta e toque em Opções para mudar o 
nome da pasta ou deletá-la.

Criar pastas

Você pode criar as suas próprias pastas e guardar até 60 ícones de software em cada pasta. Até 60 pastas podem ser adicionadas ao 
menu HOME.

1  
Toque em um espaço disponível (  ) no menu HOME.

2  
Toque em Criar pasta.

Um novo ícone de pasta nova ( ) 
aparecerá.

3  
Mova os ícones de software à 

 nova pasta.

Para mover um ícone de software, 
toque nele e segure por um momento. 
Arraste o ícone à nova pasta para abrir 
a pasta. Posicione o ícone no lugar 
desejado e levante o stylus da tela.

OBS.: Você pode abrir a pasta e mover 
o ícone de volta ao menu HOME ou para 
outra pasta com os mesmos passos.

4  
Toque em  para fechar 

 a pasta.

Toque duas vezes na pasta com o stylus, 
ou em Abrir na parte inferior da tela 
quando a pasta estiver selecionda, 
para abri-la.
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Etiqueta para o 
lado de fora

Empurre o cartão de jogo para dentro, e retire quando o cartão 
sair da entrada de cartão de jogo.
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 Suspender ou sair de um jogo
Aperte o botão HOME para suspender um jogo e exibir o menu 
HOME. Salve o jogo e toque em Fechar no menu HOME para 
sair do jogo.

IMPORTANTE:  Todos os dados serão perdidos se você sair do 
jogo sem salvá-lo.

•	 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, aperte o 
botão HOME e depois toque em Fechar.

OBS.: Se apertar o botão POWER, o console sairá do jogo e o menu 
do modo de descanso aparecerá (veja a página 226).

 Retirar um cartão de jogo
Insira ou retire cartões de jogo apenas quando o 
console estiver desligado ou quando estiver no 
menu HOME. (Se um software estiver suspenso, 
saia do software primeiro antes de retirar o 
cartão de jogo.)

 Atualizações do console incluídas nos cartões de jogo
Alguns cartões de jogo incluem dados de atualização do console que precisam ser 
realizados para poder jogar. Um guia para a atualização aparecerá nestes casos 
quando iniciar o software.

Siga as instruções na tela para atualizar o seu console. Veja a página 291 para mais 
informações sobre atualizações do console.

Cartão de jogo Nintendo 3DS

Cartão de jogo Nintendo 3DS

Cartão de jogo 
Nintendo 3DS

Cartão de jogo 
Nintendo DS

Cartão de jogo 
Nintendo DSi

•	 Os cartões de jogo Nintendo 3DS são compatíveis somente com os consoles Nintendo 3DS e Nintendo 3DS XL.
•	 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  

possível usar as funções SpotPass e StreetPass.

OBS.: Para obter mais informações sobre a classificação dos softwares, verifique a  página 301.

 Começar um jogo

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

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

IMPORTANTE: Para evitar danos ao seu console ou ao cartão de jogo, 
sempre verifique se está inserindo o cartão pelo lado correto na 
entrada de cartão de jogo, como mostra a imagem ao lado.

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 de 
tela menor que os títulos de software Nintendo 3DS e as imagens serão 
esticadas para cobrir a tela inteira. Para estes títulos, segure START ou SELECT 
enquanto toca no ícone do menu para exibir o jogo no seu formato de tela 
original. (Segure o botão START ou SELECT até que o jogo seja iniciado.)

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

O console Nintendo 3DS XL aceita cartões de jogo Nintendo 3DS, Nintendo DSi™ e Nintendo DS™.
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Software baixado

Os softwares baixados, com a exceção de DSiWare (veja a página 262), são salvos em um cartão SD e os ícones relacionados são exibidos 
no menu HOME.

OBS.: O software baixado do Nintendo eShop é licenciado a você e não vendido. Para mais informações, veja o Acordo de Usuário de 
Serviço Nintendo 3DS em “Outras informações” na “Configuração do console” (veja a página 277).

 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 banda larga sem fio para usar as opções online. Veja a página 269 
para mais informações em como configurar uma conexão de internet. 

•	 Software gratuito pode ser distribuído pelo SpotPass.

•	 Demos de softwares para download podem estar disponíveis a partir de locais participantes da Nintendo Zone  
(não disponível em todas as regiões).

 Baixar e salvar softwares
•	 Para baixar um software, é preciso ter um cartão SD inserido na entrada SD. 

IMPORTANTE: Como alguns softwares também podem ser distribuídos pelo SpotPass, é recomendado que tenha 
sempre um cartão SD inserido na entrada SD.

•	 Você pode salvar até 40 títulos de Nintendo DSiWare  na memória do console e até 300 títulos de software baixado  
em um cartão SD. (Este número varia dependendo do tamanho do software e da capacidade do cartão SD que  
estiver usando.)

•	 Alguns demos de softwares podem ter um limite de tempo ou de uso. Uma mensagem é exibida ao iniciar um software 
que tenha excedido uma das restrições mencionadas. Siga as instruções da tela para deletar o software ou voltar ao 
Nintendo eShop.

•	 Softwares baixados só podem ser utilizados no console que foram baixados e não podem ser transferidos. Não é 
possível jogar o software em outro console com um cartão SD.

 Para usar um software baixado

 1  
Toque no ícone no menu HOME.

OBS.: Títulos do Nintendo DSiWare possuem uma resolução de 
tela menor que os do Nintendo 3DS. A tela é esticada para cobrir 
a tela do Nintendo 3DS XL. Para estes títulos, segure START ou 
SELECT enquanto toca no ícone do menu para exibir o jogo no 
seu formato de tela original. (Segure o botão START ou SELECT 
até que o jogo seja iniciado.)

 2  
Utilize o software normalmente como se fosse um cartão de jogo.

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

•	 Para ver um manual embutido, toque em Manual no menu HOME.

•	 A classificação indicativa do jogo também está disponível no manual embutido.

•	 Termine de jogar um software baixado da mesma maneira usada com os cartões de jogo.

Software baixado 
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Toque em  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.

•	 Você pode anotar algo mesmo enquanto estiver jogando um software Nintendo 3DS. 
Aperte o botão HOME para exibir o menu HOME e toque no ícone das notas de jogo para 
abrir o software. 

 1  Toque numa nota na tela das notas de jogo e desenhe ou anote algo.

 2  Quando terminar de anotar, toque em  .

A anotação será salva e você voltará à tela das notas de jogo.

Salva a nota em um cartão SD
Assim, você pode ver a nota no 
software da câmera Nintendo 3DS.

Deleta a nota exibida.

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

Mostrar as duas telas

Mostrar a tela superior

Mostrar a tela tátil

Notas de jogo
Escreva ou desenhe suas anotações com este software, mesmo durante um jogo. Você pode 
suspender o jogo e anotar algo enquanto olha a tela do jogo.

No
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Toque em  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 (conectados 
à internet). Mesmo quando estiver jogando um software 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 lista de amigos.

OBS.: A função da lista de amigos fica disponível somente 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 Individual  
  no Criador Mii. Veja a página 260.

Configurar uma conexão de internet Para saber se seus amigos estão online, você precisa estar conectado à internet. 
  Veja a página 269.

 A tela da lista de amigos

Registrar amigos

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

Configurar lista de amigos
•	 Configura notificações de amigos
•	 Deleta um cartão de amigo

Lista de amigos
Jogue e se comunique com outras pessoas registradas como amigos através da internet, não 
importa a distância.

Lápis

Borracha

Você pode desenhar com três cores de lápis ou 
usar a borracha.
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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 o Mii de ambos serão exibidos.)

Se você já é registrado como amigo de 
outro usuário, receberá os dados do car-
tão deste usuário e ele automaticamen-
te será registrado como amigo.

 Registrar amigos 

Para registrar um amigo que está ao seu redor
Toque em Localmente para conectar-se diretamente com outro usuário Nintendo 3DS ou 
Nintendo 3DS XL que está próximo e registrar ambos como amigos.

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

Dos cartões de amigos exibidos, toque no cartão da pessoa que deseja registrar 
como amigo. 

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 conectar-se com outro usuário do Nintendo 3DS 
ou Nintendo 3DS XL pela internet e registrar códigos de outros amigos, independente 
da distância.

OBS.: Você pode encontrar o seu código de amigo (friend code) no seu próprio cartão 
de amigo.

Insira o código de amigo da pessoa que deseja registrar.

Lista de am
igosLis

ta
 de

 am
igo

s

 Modificar o seu cartão de amigo / Ver cartões de amigos

Na lista de amigos, veja cartões de amigos de outras pessoas ou selecione o seu cartão para editar suas informações. O seu cartão de 
amigo será identificado com o ícone .

Editar seu 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 título do software favorito do seu 
amigo, ou o título que ele estiver 
jogando 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.

•	 Toque em  na tela tátil para registrar um amigo.

•	 Se o nome de um personagem Mii de um amigo é substituido por “???”, o criador desse personagem Mii pode ter sido adicionado 
à lista de usuários bloqueados. Para mais informações, veja o manual embutido para o Criador Mii, disponível no menu HOME 
após selecionar o ícone Criador Mii.

OBS.: Lembre-se de que outros usuários verão sua mensagem personalizada quando interagir com eles. Ao escolher 
um nome, não use o seu nome verdadeiro ou qualquer tipo de informação pessoal.
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Escolha se você deseja mostrar aos seus 
amigos o software que estiver usando ou 
quando estiver online.

Deleta cartões de amigos da sua lista 
de amigos.

Amigos não receberão nenhuma 
notificação se forem deletados.

Indicador de  
notificação piscando

Online Desconectado

 Configurar a lista de amigos

Configure suas notificações da lista de amigos ou delete cartões de amigos.

Lis
ta

 de
 am

igo
s Lista de am

igos

 Comunicar com amigos

Quando seus amigos estão conectados à internet, a aparência do cartão deles muda. O software que eles estiverem usando também 
será exibido.

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

Dependendo do software que eles estiver jogando, talvez você possa participar do jogo.

•	 Para fazer parte do jogo do seu amigo, você deve ter um cartão de jogo do mesmo software ou um cartão SD que 
contenha aquele software inserido no console.

•	 Os jogadores não entrarão online a menos que o software que eles estejam jogando possa se conectar à internet durante 
o jogo.

Para participar do jogo de um amigo
O cartão do seu amigo irá mudar se você puder fazer parte do jogo. Toque em  
Participar do jogo para fazer parte do mesmo.

Você só pode participar se o software é compatível com esta função. Para detalhes,  
veja as instruções do software que está jogando.

Indicador de notificação
Quando um amigo se conectar à internet, o indicador 
de notificação no seu console pisca na cor laranja por 
5 segundos.

Se for possível participar do jogo,  será exibido sobre 
o ícone da lista de amigos ( ) no menu HOME.

Ordem dos cartões de amigos quando você estiver online
Quando você estiver online, os cartões dos amigos serão exibidos na seguinte ordem:

Seu próprio cartão de amigo  Amigos cujos jogos você pode participar  Amigos jogando um jogo   
Amigos online  Amigos offline  Amigos temporários
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O indicador de notificação 
pisca

 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

Desativar notificações de softwares

Toque em Desativar notificações para este software 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 282). Se você desativar o StreetPass, estas 
notificações não serão recebidas.

Para ativá-la novamente, reative o StreetPass 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  Contém dados ou informações da Nintendo, de terceiros, ou do software que estiver 
usando, e variam dependendo do jogo que estiver jogando. 
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:

•	 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 
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.

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

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

No
tifi

ca
çõ

es
Notificações



254 255

Usar títulos de softwareUs
ar

 tí
tu

los
 de

 so
ftw

ar
e

Retorna ao menu principal.

Mais zoom ou menos zoom.

 Configurações
Configure as opções do navegador de internet.

 Sobre esta página
Visualize o título, endereço e nível de segurança da 
página atual.

 Inserir endereço
Digite o endereço URL diretamente.

Fechar menu

Menu principal

Manual
Toque em Manual para informações mais detalhadas 
sobre utilização do navegador de internet.

Barra de ferramentas

Pesquisar
Digite uma palavra-chave para 
pesquisar na internet.

(”Google” aparecerá se este for o 
mecanismo de pesquisa selecionado).

Favoritos
Escolha uma página adicionada aos 
Favoritos para visualizá-la.

Adicionar
Adicione a página atual à sua lista 
de Favoritos.

Navegador de internet
Acesse páginas da web usando comandos simples com o stylus.

Toque em  na parte superior do menu HOME para iniciar o navegador 
de internet. Siga as instruções de configuração na tela, na primeira vez 
que você abrir o navegador de internet.

OBS.: Uma conexão banda larga de internet sem fio será necessária para se conectar à 
internet. Veja a página 269 para mais informações sobre como configurar uma conexão.

•	 Mesmo enquanto estiver jogando o software Nintendo 3DS, você pode deixar o jogo em suspenso e acessar a internet. Aperte 
HOME para visualizar o menu HOME e iniciar o navegador de internet.

•	 Às vezes, é possível que o navegador de internet não esteja disponível dependendo do software que está sendo utilizado.

Quando iniciar o navegador de internet, o menu principal aparecerá na tela inferior como demonstrado abaixo. Toque no item 
que deseja selecionar, como o campo de pesquisa ou Favoritos, e abra uma página da web.

•	 O navegador não pode jogar ou mostrar nenhum conteúdo que requer plug-ins, tais como vídeos ou arquivos de áudio.
•	 Se a página atual conter muitos dados, o navegador pode não ser capaz de fazer download e mostrar a página inteira. 

Caso aconteça, o conteúdo não visualizado pode, às vezes, ser mostrado se você tocar em  (recarregar) na barra de 
ferramentas e recarregar a página.

IMPORTANTE: Para impedir o acesso à internet através do Nintendo 3DS XL, o uso do navegador de 
internet pode ser restrito através do Controle dos Pais. Veja a página 278 para mais informações sobre 
como usar esta função.

 Como usar o navegador de internet

Toque e deslize o stylus na tela inferior para percorrer a página. Toque em um link na tela inferior para abrir a página selecionada.

Deslize para percorrer a página Toque para abrir um link

 (Recarregar) aparece quando a página terminou de carregar. Você pode tocar em  para 
recarregar a página atual.

 (Interromper) aparece enquanto a página está sendo carregada. Você pode tocar em  para 
interromper o carregamento da pagina.

Exibir a página anterior (voltar) ou a próxima página (avançar).

Na
ve

ga
do

r d
e i

nt
er

ne
t Navegador de internet
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Nintendo 3DS Camera

Toque em Manual no menu HOME para mais informações.

1m (39”)
30cm (12”)

ou mais

Câm
era Nintendo 3DS

Mudar modo da câmera (fotos)

Você pode escolher lentes de câmera diferentes para 
diferentes tipos de efeitos:

Lente cintilante Lente de fusão

Lente sonho Lente de espião

Lente de baixa luz Lente mistério

A câmera Nintendo 3DS pode ser iniciada a partir do menu HOME.  
Tire fotos ou filme em 2D ou 3D com este software.

Tirar fotos e filmar

Ao tirar fotos ou filmar em 3D, as câmeras externas serão utilizadas: uma para o olho direito e outra para o olho esquerdo. Quando 
as duas imagens forem combinadas e exibidas na tela 3D, uma imagem 3D se formará. Veja a página 230 para mais informações 
sobre imagens 3D.

Foto para o olho direito Foto para o olho esquerdo

Dicas sobre como criar fotos e vídeos em 3D
Quando for tirar fotos ou filmar, a melhor posição é ficar a uma distância mínima de 30cm do objeto ou da pessoa. Se o objeto 
estiver muito perto, a imagem pode ficar embaçada com um efeito parecido quando algo está muito perto do seu rosto.

Tirar fotos ou filmar a 
menos de 30cm (12”) de 
distância pode resultar  
em imagens duplicadas 
ou embaçadas.

A distância ideal da 
câmera ao tirar fotos 3D é 
de 1m (39”).

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

Objetos distantes no 
fundo podem produzir um 
efeito 3D melhor.

Como tirar fotos ou filmar

Aperte ,  ,ou  para 
tirar uma foto ou gravar um vídeo, ou toque 
em  ou  na tela inferior para 
obter o mesmo resultado.

Funções da câmera Nintendo 3DS
A câmera Nintendo 3DS tem várias funções que pode ajudá-lo a tirar fotos ou gravar vídeos originais.

•	 Você também pode usar a lente de baixa luz ao gravar vídeos.
•	 Há também outros ajustes da câmera totalmente configuráveis, incluindo um nivelador (que exibe uma linha para ajudar a 

fotografar ou filmar paisagens ou horizontes), um temporizador e um ajuste para brilho e contraste  .

Mudar modo da gravação (vídeo)

Você pode escolher vários modos durante a gravação de 
vídeo, incluindo os modos “Com intervalos”, “Quadro a 
quadro” e “Montagem”.

Quadro a quadro (Capture cada quadro indivi-
dualmente e eles serão juntados em ordem para 
criar um vídeo.)

Montagem (Filme cenas curtas separadamente e 
elas serão juntadas em ordem para criar um vídeo.)

Câ
m

er
a N

int
en

do
 3D

S
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Nintendo 3DS Sound

Fotos Vídeos

Toque em Editar vídeo (veja abaixo) 
para mais opções de reprodução.

Toque em Manual no menu HOME para mais informações.

Câ
m

er
a N

int
en

do
 3D

S Som
 Nintendo 3DS

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

Consulte o manual eletrônico embutido para mais informações sobre os arquivos de 
música compatíveis.

Ouvir música

É possível também ajustar a velocidade e o tom da 
reprodução, e aplicar efeitos como karaokê.

StreetPass
Se ativar o StreetPass, as funcionalidades Paradas de sucesso e Compatibilidade 
ficarão disponíveis para você se divertir. Compatibilidade compara o seu gosto 
por música com as pessoas que você interagir via StreetPass, e Paradas de sucesso 
permite você ver um ranking das canções mais populares na sua área. 

Para usar o StreetPass, é preciso registrar uma música na sua lista de favoritos do 
StreetPass e ativar o StreetPass.

Gravar som

Você pode gravar no máximo 10 segundos de som. Você 
também pode se divertir com o som gravado, ajustando 
a velocidade e o tom da reprodução, e o som das vozes. 

 Ver fotos e vídeos

Toque em Ver fotos/vídeos para ver fotos ou vídeos que você criou. Uma série de miniaturas de fotos aparecerá na tela tátil.  
O contorno vermelho na miniatura indica qual foto ou vídeo está sendo mostrada na tela 3D.

OBS.: Você também pode ver fotos e vídeos como uma apresentação de slides, exibindo-os automaticamente em sequência.

Toque em uma miniatura na tela inferior para selecionar a foto ou vídeo que deseja ver.

Divirta-se com suas fotos e vídeos

Personalizar fotos

Você pode usar uma variedade de ferramentas de desenho 
para personalizar suas fotos.

Editar vídeos

Você pode ajustar a velocidade de reprodução e o tom do som, 
reverter a reprodução ou capturar um quadro do vídeo.
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Mii Maker StreetPass Mii Plaza

Jogar minijogos…

Troca-Puzzle Mii Resgate

Toque em Manual no menu HOME para mais informações. Para informações mais detalhadas, toque em Manual no menu HOME.

O Criador Mii pode ser iniciado a partir do menu HOME do console. Crie caras e persona-
gens das suas características, ou as de sua família e amigos.

Cr
iad

or
 M

ii

Criar um personagem Mii a partir de 
uma foto

Tirar uma foto de um rosto é a maneira mais fácil de criar 
um personagem Mii. Após criá-lo, você pode editá-lo de 
várias maneiras. É possível também criar um personagem 
Mii do zero.

Registrar 100 personagens Mii 

Você pode registrar no máximo 100 personagens Mii. 
OBS.: Você pode receber personagens Mii do console 
Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL de amigos ou trazê-los 
do canal Mii (Mii Channel) do console Wii.

Alguns softwares Nintendo 3DS permitem que você jogue com o seu personagem Mii. Verifique as instruções do jogo para ver 
se esta opção está disponível.

Estas capturas de tela são do título de software Nintendo 3DS, Pilotwings Resort™ (vendido separadamente). Consulte 
pilotwingsresort.nintendo.com/use-your-mii para mais informações.

OBS.: Todas as características e imagens Mii são de propriedade intelectual da Nintendo e não podem ser distribuídas ou 
utilizadas comercialmente.

Aqui você pode reunir personagens Mii através do StreetPass e enviar o seu 
próprio StreetPass Mii para o mundo inteiro.

Na Praça Mii StreetPass, você pode visualizar personagens Mii recebidos através do StreetPass ou desfrutar de jogos simples 
com os personagens Mii colecionados.

Praça M
ii StreetPass

A Praça Mii StreetPass pode ser iniciada pelo menu HOME. A Praça Mii StreetPass é um lugar 
onde muitos personagens Mii podem se conectar através do StreetPass e outros tipos de 
comunicação. Você pode também desfrutar de alguns jogos simples com os personagens Mii 
através do StreetPass.
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Nintendo eShop AR Games

OBS.: O Nintendo eShop não é disponível em todos os países.

AR Card [?]

Tela principal

Mantenha a mesma distância e 
ângulo durante o jogo.

Aponte as câmeras no AR Card.

35cm (14”)

30˚

Para informações mais detalhadas, toque em Manual no menu HOME. Para informações mais detalhadas, toque em Manual no menu HOME. 

Você pode se conectar com o Nintendo eShop através da internet para ver informações e 
vídeos de um software, ou para baixar softwares para jogar no seu console.

OBS.: Uma conexão banda larga de internet sem fio será necessária para se conectar à 
internet. Veja a página 269 para mais informações sobre como configurar uma conexão.

 Software para download

Software para download Nintendo 3DS
Alguns softwares Nintendo 3DS estão disponíveis exclusivamente através do Nintendo eShop.
Você pode salvar no máximo 300 títulos de software para download Nintendo 3DS e 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 282), 
ou mova os dados para um cartão SDHC que tenha uma capacidade mais alta de armazenamento (veja a página 242).

Virtual Console
Com o serviço do Virtual Console, você pode baixar jogos que foram originalmente lançados em plataformas anteriores ao 
Nintendo DS, como por exemplo o Game Boy e Game Boy Color.

Nintendo DSiWare 
Você também pode baixar títulos de Nintendo DSiWare pelo Nintendo eShop. Títulos de Nintendo DSiWare foram lançados 
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 282), ou mova os dados para um cartão SD. Para jogar 
um título de Nintendo DSiWare salvo num cartão SD, é preciso tranferi-lo primeiro à memória do console do 
Nintendo 3DS XL.

 Requisitos para baixar softwares

Um console Nintendo 3DS XL configu-
rado para se conectar à internet e um 
dos seguintes:

•	 Nintendo 3DS Prepaid 
Card (cartão pré-pago)

•	 Número de ativação 
do Nintendo 3DS 
Prepaid Card 

•	 Cartão de crédito

Para poder baixar softwares do Nintendo eShop, você deve colocar 
um saldo na sua conta do Nintendo eShop.

Nintendo 3DS Prepaid Cards (disponíveis nas lojas) são cartões pré-pagos que 
têm um número de ativação impresso no verso. Se você registrar um número 
de ativação de um Nintendo 3DS Prepaid Card no console, um saldo será 
adicionado à sua conta do Nintendo eShop. 

OBS.: Você pode restringir o uso de cartões de crédito, cartões pré-pagos e 
compras online de conteúdo e serviços do Nintendo eShop com a função do 
Controle dos Pais (veja a página 278).

Você pode iniciar os AR Games a partir do menu HOME. Estes jogos usam os AR Cards que vêm 
junto com o console. Com as câmeras externas, o console consegue ler os AR Cards e fazer a 
mágica acontecer! Os AR Cards mostram fases de jogos e personagens que podem ser reconheci-
dos pelas câmeras.

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

O console Nintendo 3DS XL inclui seis AR Cards. Use o AR Card [?] 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 
personagens e o AR Card [?] simultaneamente.

Para jogar com AR Games, coloque o AR Card [?] em uma superfície plana e bem iluminada, mantendo-o no alcance da visão 
das câmeras externas do console na distância e no ângulo correto. Uma tela de menu aparecerá acima da imagem do AR Card. 
Tente jogar movendo o console enquanto mantém o cartão ao alcance da visão das câmeras.

Ni
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Face Raiders Registro de atividade

Veja os rankings de software e mude a sua ordem por 
critérios diferentes como o tempo de uso ou frequência.    

Alterne a tela superior entre a visualização em gráfico ou em 
lista para ver o tempo de jogo para cada título de software.

Para informações mais detalhadas, toque em Manual no menu HOME. Para informações mais detalhadas, toque em Manual no menu HOME. 

Fa
ce

 Ra
ide

rs

Você pode iniciar Face Raiders a partir do 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 256 para mais informações sobre como tirar fotos).

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

Face Raiders é um jogo de tiro ao alvo onde você põe a sua cara e a cara de seus amigos em um 
conjunto de alvos em movimento. Inicie um jogo tirando uma foto de seu rosto. Mova o console para 
acertar os alvos! 

Ao concluir um jogo, você pode salvar a foto tirada. Colecione caras para abrir mais fases. Tire fotos das caras dos amigos e 
de sua família.

O registro de atividade está disponível através do menu HOME. Este software conta o número 
de passos que você dá com o seu console, 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 XL e quantas horas você 
jogou títulos de software.

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

Registro de atividade

Arquivo diário Pasta virtual
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Download PlayNintendo Zone

Acessar conteúdo e ofertas especiais Prever jogos do Nintendo 3DS 

Com somente 1 cópia de um software compatível com Download Play, é possível jogar no modo 
multijogador com outros consoles Nintendo 3DS (ou com outros consoles da linha Nintendo DS), e 
receber e enviar demos de alguns títulos de software pela comunicação local sem fio. (Esta funcio-
nalidade não é disponível quando jogar pela internet.) OBS.: Softwares Nintendos 3DS que contêm 
a função Download Play só são compatíveis com consoles Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL.

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

2   Leia o manual de instruções do título de software 
que estiver jogando. Os passos podem variar 
dependendo do software.

Instruções para enviar (console servidor)

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

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

 para receber 
softwares 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)

OBS.: A resolução dos títulos de software do  
Nintendo DS/Nintendo DSi é esticada para que a 
imagem possa cobrir a tela inteira do 
Nintendo 3DS XL. Para exibir o jogo no seu formato 
original, aperte e segure o botão START ou SELECT ao 
tocar em Abrir no console servidor e em  
no console de destino. (Segure o botão START ou 
SELECT até que o jogo seja iniciado.)

Download Play

Em um local participante da Nintendo Zone, você pode conectar o seu console Nintendo 3DS XL 
facilmente à internet e acessar uma variedade de serviços sem ter que fazer nenhuma conexão 
especial. A Nintendo Zone não está disponível em todas as regiões. Para mais informa-
ções sobre locais da Nintendo Zone, visite: www.nintendo.com/3ds/hotspot-locator.

OBS.: Para acessar um local participante da Nintendo Zone, você deve ter uma comunicação 
sem fio ativada (veja a página 220).

 Como acessar a Nintendo Zone?

Você pode levar seu console a qualquer um dos 28.000 locais participantes da Nintendo Zone para acessar conteúdo exclusivo. A 
conexão com a internet nos locais da Nintendo Zone é gratuita e automática.

Se você estiver em uma área onde o serviço da Nintendo Zone 
é disponível, o ícone da Nintendo Zone no menu HOME piscará. 
Toque no ícone para abrir o visualizador da Nintendo Zone.

 O que você pode fazer em um local participante da Nintendo Zone?

Conectar-se à Nintendo Zone para prever títulos de software Nintendo 3DS que serão lançados, ver capturas de tela ou vídeos em 3D, 
baixar demos de jogos e acessar ofertas e promoções especiais.

OBS.: As imagens são apenas exemplos. Conteúdo específico pode variar ao longo do tempo ou por localidade.

Você pode acessar também o Nintendo eShop, jogar jogos online compatíveis do Nintendo 3DS com outros jogadores, navegar pela 
internet e até mesmo receber conteúdo surpresa pelo SpotPass.

Vis
ua

liz
ad

or
 da

 N
int

en
do

 Zo
ne



268 269

Configuração do consoleCo
nfi

gu
ra

çã
o d

o c
on

so
le

Para informações mais detalhadas, 
toque em Manual no menu HOME. 

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

Configuração de internet Configura as opções de conexão da internet (veja a página 271). 

Controle dos Pais Restringe a capacidade do usuário em baixar jogos e de usar certas funções, como a  
 visualização de imagens 3D (veja a página 278).

Gerenciador de dados Gerencia softwares baixados, dados do StreetPass e as configurações de usuários bloqueados  
 (veja a página 282).

Outras configurações Perfil Configura o seu nome de usuário e a data de aniversário (veja a página 283).

 Data e hora Ajusta a data e hora (veja a página 283).

 Tela tátil Calibra a tela tátil (veja a página 283).

 Calibrar tela 3D Calibra e veja os procedimentos de uso da tela 3D (veja a página 283).

 Som Modifica as configurações do som (veja a página 283).

 Testar microfone  Verifica se o microfone está funcionando corretamente (veja a página 283).

 Câmeras externas Calibra as câmeras externas (veja a página 284).

 Botão deslizante Calibra o botão deslizante (veja a página 283). 

 Transferência de Transfere dados de um Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL ao seu console  
 dados  Nintendo 3DS XL, ou dados entre consoles Nintendo 3DS e Nintendo 3DS XL 
  (veja a página 286).

 Idioma Configura o idioma a ser usado pelo console para mensagens de texto 
  (veja a página 283).

 Atualização Atualiza o console e softwares embutidos (veja a página 291).

 Formatar console Apaga todos os softwares, arquivos e fotos salvos no console (veja a página 291).

Na configuração de internet, você pode configurar seu console Nintendo 3DS XL 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

Veja informações e vídeos sobre o software ou baixe softwares 
como títulos de software para download Nintendo 3DS e de 
Nintendo DSiWare.

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 (veja a 
página 254).

Configuração de internetConfiguração do console
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 Conectar-se à internet

Para conectar o seu console Nintendo 3DS XL 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 separadamente).

 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 Não precisa.

OBS.: Veja o final desta página para mais informações se selecionar OK!.

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 272.

•	 Se o seu ponto de acesso é compatível com Wi-Fi Protected Setup, toque em  e 
veja a página 274.

•	 Se o seu ponto de acesso é compatível com o método AOSS (usado na maioria dos 
roteadores da marca Buffalo™), toque em  e veja a página 274.

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

•	 Configuração manual . Para mais informações, refira à versão eletrônica do manual de instruções da configuração do 
console. Toque em Manual ao ter a opção “Configuração do console” selecionado no menu HOME para acessá-lo.

 Escolha OK! para uma configuração orientada.
No passo 3 acima, toque em OK! para indicar o melhor modo de configuração. Siga as instruções na tela para selecionar o 
melhor modo para uma conexão de internet. OBS.: Se precisar de mais orientação durante a configuração, toque no ícone de 
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 XL 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/nintendo3DSrouter.

•	 A configuração é simples se o seu roteador for compatível com Wi-Fi Protected Setup 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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Se não houver uma conexão de internet

Em um local participante da Nintendo Zone, você pode se conectar à internet sem configurar ou equipamento especiais.  
Veja a  página 266 para mais informações. OBS.: A Nintendo Zone não está disponível em todas as regiões.

Para mais informações sobre onde localizar locais participantes da Nintendo Zone, visite: 
www.nintendo.com/3ds/hotspot-locator.
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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 Wi-Fi 
Protected Setup ou AOSS para configurar seu console, siga estes passos:

Se você escolheu OK! (configuração orientada) e selecionou Não sei/Nenhum destes, siga 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.
Um tela é exibida se o seu ponto de acesso estiver protegido. É preciso inserir a senha de segurança dele para conectar 
o console 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 configuração de segurança do seu roteador, visite 
support.nintendo.com.

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 instruções exibidas na mensagem de erro, ou 
visite support.nintendo.com e use a ferramenta para procurar o código de erro e ver instruções em como solucioná-lo.

 Sobre os ícones  e 
Este ícone mostra se você precisa ou não colocar 
uma senha 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 XL suporta os tipos de segurança mostrados abaixo. O tipo de segurança do seu roteador é estabele-
cido 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 276) e verifique se o seu ponto de acesso está 
configurado para usar a proteção WEP.

O ponto de acesso precisa de uma senha.

O ponto de acesso não precisa de uma senha.

Ícones de intensidade do sinal
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Botão Wi-Fi 
Protected Setup

 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 alteradas.)

Se você escolheu OK! (configuração orientada), siga ao passo 2.

1  
Toque em   para começar a configuração AOSS.

2  
No seu roteador compatível com AOSS, aberte 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: Wi-Fi Protected Setup

A configuração é simples se você usar um roteador sem fio que tenha a opção Wi-Fi Protected Setup. Leia o manual que acompa-
nha o seu roteador para mais informações de como usar a opção Wi-Fi Protected Setup.

Se você escolheu OK! (configuração orientada), siga ao passo 2.

1  
Toque em  para iniciar a configuração Wi-Fi Protected Setup.

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

3  
No seu roteador compatível com Wi-Fi Protected Setup você terá uma das seguintes opções:

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

Conexão Push-Button
Aperte e segure o botão Wi-Fi Protected Setup no ponto de 
acesso até ver a luz correspondente do seu roteador piscar.

OU

Conexão PIN
Use o código PIN mostrado na tela do seu Nintendo 3DS XL 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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 Configuração do SpotPass 

Toque nesta opção para mudar as configurações do SpotPass para receber softwares 
automaticamente ou enviar informações do console.

•	 Se você definir Download automático para Sim, você receberá softwares 
pelo SpotPass.

•	 Se você definir Envio de informações do console para Sim, as informações 
de como usar o seu console (tais como a atividade dos jogos usados) e detalhes 
sobre as configurações do console serão automaticamente enviadas à Nintendo. 
As informações envidas serão usadas para ajudar a Nintendo no desenvolvimento 
de novos produtos.

 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.

 OBS.: Você não pode apagar ou transferir as configurações de dados Wi-Fi a partir 
 do menu “Conexões Nintendo DS” do console Nintendo 3DS XL.

 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 XL. (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 instruções exibidas na mensagem de erro, ou visite  
support.nintendo.com e use a ferramenta para procurar o código de erro e ver instruções sobre como solucioná-lo.

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 XL não esteja correta. Realize um teste de conexão (veja abaixo) 
e siga as instruções exibidas na mensagem de erro.
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O Controle dos Pais pode limitar o download e o uso de certos conteúdos no console Nintendo 3DS XL. O Controle dos Pais também 
pode limitar o uso de certas funções no console Nintendo 3DS XL como a visualização de imagens 3D.  
OBS.: Quando se ativa o Controle dos Pais, alguns ajustes como a configuração de internet, a configuração das câmeras externas,  
a transferência de dados e a atualização do console não podem ser usados. Terá que inserir a senha (PIN) para ter acesso a uma 
destas funções.

 Limitar o uso de conteúdo e opções

 Configurar o Controle dos Pais

OBS.: Cada console Nintendo 3DS XL possui somente uma configuração para o Controle dos Pais. Se deseja restringir o uso de conteú-
do 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.

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 228 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.

 Você pode restringir o uso de softwares Nintendo 3DS e Nintendo DSi baseados na classificação  

Classificação indicativa
 indicativa dos jogos. Veja a página 301 para mais informações obre a classificação  

 indicativa de softwares. 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  Você pode restringir o uso de cartões de crédito, cartões pré-pagos e compras online de  
Nintendo 3DS conteúdo e serviços pelo Nintendo eShop.

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,  Você pode restringir a transmissão sem fio de fotos, imagens, áudio, vídeo, mensagens de texto 
áudio, vídeos e textos  longas e outros dados que incluem dados pessoais. 
extensos OBS.: Esta restrição não funciona com softwares 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.

Visualização de vídeos
 Você pode verificar, deletar ou mover dados de softwares baixados, gerenciar a ativação  

distribuídos 
 do StreetPass, ou gerenciar a configuração de usuários bloqueados. O uso de alguns softwares  

 para reprodução de vídeos distribuídos pode ser restrito.

Proteção da A fim de proteger a privacidade de crianças na internet, este console restringe funções que enviam 
Privacidade Online  dados que possam incluir dados pessoais, tais como e-mail ou fotos anexas. Essas funções são 
de Crianças restritas, por padrão, quando o console é comprado. Para permitir o uso dessas funções por crianças,  
(Esta função só está você deve seguir as instruções na tela para o processo de “Confirmação de adulto/tutor legal “. 
disponível nos EUA e no OBS.: Mesmo se você restringir o acesso a essas funções na configuração do console, você ainda  
Canadá.) pode optar por ativar essas funções em alguns softwares.
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 Controle dos Pais 

Controle dos Pais
IMPORTANTE: Se uma criança for o usuário principal, é recomendável que um adulto 
ou responsável legal faça a configuração do console.
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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 configuração 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 resposta da pergunta secreta

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

Co
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le 
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 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 
conteúdo extra

O conteúdo extra é armazenado aqui após ter sido baixado por 
um software compatível. Verifique a lista do conteúdo extra e 
escolha itens individuais para deletar.

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

Deletar restrições de usuários

Gerenciador de 
dados Nintendo 3DS

Gerenciador de dados 
de Nintendo DSiWare

Gerenciador de dados StreetPass

Gerenciador de 
software

Gerenciador de 
dados adicionais

Verifica ou deleta títulos de software de Virtual Console ou de 
software para download Nintendo 3DS. (Você pode salvar um 
máximo de 300 títulos de software para download em um 
cartão SD.)

Verifica ou deleta dados adicionais para um software  
Nintendo 3DS, incluindo dados recebidos via SpotPass.

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. (Você pode salvar um máximo de 40 títulos de software 
DSiWare na memória do console.)

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

Gerenciador de dados

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

OBS.: Você pode salvar mais de 300 itens de dados adicionais ou conteúdo extra no cartão SD, entretanto, apenas um máximo de 
300 pode ser exibido no gerenciador de dados.

IMPORTANTE: Você não pode iniciar um software de 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 importantes  
salvos anteriormente.Ge
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 Digite o seu nome de usuário (para proteger a sua privacidade, não utilize o seu nome  
 verdadeiro), data de aniversário, configurações da região e o perfil Nintendo DS. O seu 
Perfil perfil Nintendo DS ajusta a sua mensagem e cor, que são usados por alguns softwares 
 Nintendo DS/Nintendo DSi (caracteres ou símbolos não suportados pelos softwares 
 Nintendo DS/Nintendo DSi são substituídos por “?”).

Data e hora Ajusta a data e hora.

Tela tátil Calibra a tela tátil (caso não esteja funcionando corretamente).

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. Se a cor da imagem do microfone 
 mudar durante o teste, o microfone está funcionando corretamente.

Câmeras externas Calibra as câmeras externas (veja a página 284).

Botão deslizante Calibra o botão deslizante (caso não esteja funcionando corretamente).

Transferência de dados
 Transfere dados de um Nintendo 3DS XL, Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL (que você já 

 possui) para um outro console Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL (veja a página 286).

Idioma Seleciona o idioma a ser usado no console.

Atualização Atualiza o console e softwares embutidos pela internet (veja a página 291).

Formatar console Apaga todos os softwares, arquivos e fotos salvos no console (veja a página 291).

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

Toque em   ou   para mudar de página.

Outras configurações
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25cm (10”) 

(20m) 65’

Contraste muito baixo Objeto muito perto

Ou
tra

s c
on

fig
ur

aç
õe

s Outras configurações

 Câmeras externas

Imagens 3D tiradas ou vistas pelas câmeras externas podem aparecer fora de foco se o console sofreu um impacto ou for exposto 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 e ao ar livre, que esteja a 20 metros (65 pés) de distância ou mais, 
evitando qualquer objeto nas proximidades do ponto de visão. Segure o console o mais estável possível. 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. Se este for o caso, tente focalizar em um objeto diferente. Dependendo 
do objeto, as câmeras podem não concluir a calibração. Neste caso, faça uma calibração manual com as 
instruções na próxima página. 

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 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 realizar a calibração manual se você fotografar algo simples, plano e visível, como a imagem abaixo.

4   
Ajuste a imagem para que o objeto mostrado fique alinhado corretamente 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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Nintendo DSi ou 
Nintendo DSi XL

Fotos/áudio

Nintendo 3DS XL

Console  
Nintendo DSi ou 
Nintendo DSi XL

Transferência 
de dados

Console  
Nintendo 3DS XL

Console 
Nintendo 3DS/ 

Nintendo 3DS XL

Console 
Nintendo 3DS/ 
Nintendo 3DS XL

Transferência 
de dados

Fotos e arquivos de áudio 
salvos no cartão SD não serão 
deletados pela transferência 
de dados.
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 Precauções quando usar a transferência de dados

IMPORTANTE: Todas as fotos e arquivos de áudio salvos na memória do console do seu console 
Nintendo 3DS XL  serão deletados. Se você quiser evitar que os dados sejam deletados, copie as fotos e os arquivos de 
áudio em um cartão SD antes de iniciar a transferência.

Fotos e arquivos de áudio salvos na memória do console Nintendo 3DS XL serão deletados

Se você quiser evitar que fotos e arquivos de áudio salvos na memória do console 
Nintendo 3DS XL sejam deletados...

Antes de iniciar a transferência 
de dados, copie as fotos e os 
arquivos de áudio da memória 
do console para o cartão SD.

OBS.: Se você quer transferir fotos salvas no cartão SD do seu Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL, você precisa primeiramen-
te movê-los do cartão SD para a memória do console.

Configuração de dados Wi-Fi
 

Fotos e áudio
 

DSiWare

Você pode transferir as configurações de internet e a sua identificação da  
Nintendo Wi-Fi Connection.

Você pode transferir fotos, áudio e outros dados que você salvou nos softwares embuti-
dos, como o da câmera e do som, a partir do console Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL.

Você pode transferir a maioria dos títulos de Nintendo DSiWare (requer conexão de internet 
banda larga).

 Transferência de dados

Transfere dados do console Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL (que você já possui) para um console 
Nintendo 3DS XL, ou transfere dados entre dois consoles Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL.

IMPORTANTE: Para garantir que nenhum console se desligue durante a transferência 
dos dados, é recomendável que você execute a transferência enquanto os consoles estão 
sendo carregados, ou que você se certifique de que as baterias estão suficientemente 
carregadas antes de começar. Se a carga remanescente na bateria for baixa, você não 
conseguirá concluir a transferência de dados.

•	 A transferência de dados usa as conexões de internet e de comunicação local sem fio entre os dois consoles. Verifique se ambos 
estão em ambientes adequados para a comunicação sem fio.

•	 Ambos os consoles precisam ter a comunicação sem fio ativada antes de iniciar a transferência.
•	 Durante a transferência, o console não poderá ser desligado ou ser colocado em modo de descanso depois de fechar o console.

Transferir dados a 
partir de um console 
Nintendo DSi ou 
Nintendo DSi XL

Transferir dados a 
partir de um console 
Nintendo 3DS ou 
Nintendo 3DS XL

Transfira títulos de Nintendo DSiWare, fotos, músicas e outros dados para um console Nintendo 3DS XL. 
Os dados não podem ser transferidos do Nintendo 3DS XL para o Nintendo DSi/Nintendo DSi XL. 
Uma vez transferidos, os dados não podem ser devolvidos ao console original.

Quando você transfere dados entre dois consoles Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL, vários dados 
são transferidos, incluindo os dados salvos dos softwares embutidos, saldo do Nintendo eShop e 
o registro de atividade na conta de softwares baixados.
Há um limite de quantas vezes você pode usar a transferência de dados entre consoles  
Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL. Os dados podem ser transferidos no máximo cinco vezes, 
mesmo se você adicionar novos softwares ao console. Eles não serão mais transferíveis após ter 
sido transferidos cinco vezes. (Você pode ver o número de transferências restantes na tela antes 
de começar a transferência.)

Antes de usar esta função, baixe de graça o Nintendo 3DS Transfer Tool  
(o nome da ferramenta e das funções a seguir podem variar dependendo 
do idioma configurado no console) pela loja do Nintendo DSi no seu 
Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL.
•	 É necessária uma conexão banda larga de 

internet sem fio.

•	 Para detalhes sobre a loja do Nintendo DSi, veja 
o manual de instruções do seu Nintendo DSi ou 
Nintendo DSi XL.

 Precauções quando transferir as configurações de dados Wi-Fi

•	 Esta ação substituirá as configurações “Nintendo Wi-Fi Connection Settings” (o nome pode variar dependendo do 
idioma) sob “Conexões Nintendo DS” do seu Nintendo 3DS XL.

•	 A sua identificação da Nintendo Wi-Fi Connection será deletada do seu Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL. Para mais 
detalhes sobre a sua identificação, veja o manual de instruções do seu Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL.

•	 As suas configurações avançadas de internet (sob “Advanced Setup” na configuração em inglês) não serão transferidas.

Transferência de um Nintendo DSi/Nintendo DSi XL para um console Nintendo 3DS XL
Dados que você pode transferir:
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DSiWare 
salvo no 
cartão SD*

DSiWare 
deletado* Download gratuito do 

Nintendo eShop

Console de origem Console de destino
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Transferência entre dois consoles Nintendo 3DS XL
Dados que você pode transferir em uma transferência:

As configurações de internet e os dados da configuração Wi-Fi usados para softwares do 
Nintendo DS são transferíveis.

As fotos da câmera Nintendo 3DS e as gravações do som Nintendo 3DS salvos na memória do 
console são transferíveis, juntamente com os dados Mii do Criador Mii e outros dados salvos de 
softwares embutidos.

Títulos de Nintendo DSiWare salvos na memória do console e dados salvos relacionados são transferíveis.

Os direitos de uso de dados salvos no cartão SD (incluindo conteúdo extra, softwares para 
download e os dados salvos associados, e outros dados) são transferíveis. Se você usar o cartão 
SD do console de origem no console a ser transferido, os dados poderão ser usados.

O saldo do Nintendo eShop e a atividade na conta são transferíveis e serão juntados ao saldo e à 
atividade na conta do console de destino.

Configurações do 
Nintendo DS

Dados salvos dos  

softwares embutidos 

DSiWare

Direitos de uso de dados 

salvos no cartão SD 

Saldo do  
Nintendo eShop

 Precauções quando usar a transferência de dados

IMPORTANTE: Todos os dados do console de origem serão deletados após a transferência. Todos os dados do 
cartão SD que foram usados no console de origem poderão ser usados somente no console de destino.

Todos os dados (com a exceção de títulos de Nintendo DSiWare) na memória do console de destino (incluindo os dados 
salvos de softwares embutidos e outros dados) são substituídos pelos dados do console de origem. Se você salvou fotos 
ou arquivos de áudio na memória do console de destino, copie-os a um cartão SD antes de iniciar a transferência.

Precauções para os softwares para download
Após a transferência, não será mais possível usar quaisquer softwares para download ou dados salvos relacionados 
que foram salvos em um cartão SD do console de destino. (Você pode baixar os softwares novamente pelo Nintendo eShop.) 
Entretanto, você pode usar os títulos de Nintendo DSiWare e dados salvos relacionados se eles foram copiados à memória do console 
de destino antes da transferência. 

Se o mesmo software para download foi adquirido em ambos os consoles, o registro da “Atividade na conta” daquele software no 
console de destino será substituído pelo registro do console de origem. Os dados salvos relacionados do console de destino ficarão 
inoperantes, mas você poderá usar os softwares e dados salvos do console de origem.

Precauções para o saldo do Nintendo eShop
IMPORTANTE: Se o saldo da conta combinado do console de origem e de destino excederem o valor máximo permiti-
do, você não poderá executar a transferência de dados. (Este valor varia por região.)

 Precauções quando transferir títulos de Nintendo DSiWare

Somente os títulos de software Nintendo DSiWare serão transferidos para o seu console Nintendo 3DS XL. 
Os dados DSiWare salvos não serão transferidos. Quando você transferir títulos de DSiWare do seu Nintendo DSi ou  
Nintendo DSi XL, ambos os softwares e dados salvos serão deletados do console original. Não transfira títulos de  
Nintendo DSiWare se você não quer perder os dados salvos associados àquele DSiWare.

 DSiWare e dados salvos serão deletados Somente o DSiWare será transferido

OBS.: Títulos de Nintendo DSiWare serão salvos na memória do console do seu Nintendo 3DS XL. Eles não poderão ser transfe-
ridos se não houver espaço suficiente na memória do console. Se necessário, acesse o gerenciador de dados na configuração do 
console e copie os títulos previamente salvos em um cartão SD  (veja a página 282), e delete-os da memória do console.

Se o DSiWare foi deletado ou copiado para um cartão SD...
Se você adquiriu uma licença para um DSiWare e depois deletou o DSiWare ou o copiou em um cartão SD, você ainda 
pode transferi-lo mesmo que ainda não esteja salvo no seu console. Neste caso, a transferência de dados não salva o 
software no console Nintendo 3DS XL, mas ela permite que você baixe o software novamente no Nintendo eShop e 
jogá-lo no console.

Somente a informação da conta comprovando a compra do seu DSiWare é transferida

* Uma vez transferido, o DSiWare não pode mais ser jogado no Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL originais. Se 
 você quiser jogar novamente o DSiWare transferido naquele console, será necessário usar o Nintendo DSi Points e 
 comprar as licenças do DSiWare novamente.

•	 Você não pode transferir DSiWare que foram grátis ou que não são vendidos no Nintendo eShop. Para mais informações 
sobre títulos de DSiWare que não são transferíveis, visite support.nintendo.com.

•	 Você não pode transferir Nintendo DSi Points ou softwares que foram fornecidos originalmente com seu 
Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL.

•	 Você não pode transferir um software se o mesmo já existir no seu console Nintendo 3DS XL.

Dados na memória do console são substituídosDados na memória do console são deletados

Após a transferência, os dados do cartão SD só poderão ser usados no console de destino
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 Formatar console

IMPORTANTE: Antes de vender ou transferir um console a uma outra pessoa, você deve deletar a sua conta do Ninten-
do eShop primeiro e depois formatar a memória do console. Para mais informações sobre a proteção de informações 
pessoais e de privacidade, veja a Política de Privacidade do console Nintendo 3DS na página 302.

OBS.: As fotos, arquivos de áudio e outros dados em seu cartão SD não são deletados mesmo se você formatar a memória do console. 
Se você tem a intenção de transferir o seu console a outra pessoa, use um computador ou outro equipamento para deletar os dados 
do cartão SD.

A formatação apagará todos os dados salvos na memória do console e restaurará à configuração original de fábrica. O console mante-
rá todas as atualizações realizadas pela opção de atualização.

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.
•	 Softwares adicionados ao console* e seus dados salvos.
•	 Softwares adicionados ao cartão SD* e seus dados salvos (se o console contém um cartão SD no qual softwares ou dados foram 

salvos, e se você remover este cartão antes de formatar a memória do console, os dados no cartão SD não serão deletados, mas 
você não conseguirá mais usá-los).

* Você pode recarregá-los gratuitamente pelo Nintendo eShop a menos que estes não estejam mais disponíveis se a sua 
 distribuição foi encerrada.
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 Atualização

IMPORTANTE: As especificações do console Nintendo 3DS XL e o serviço Nintendo 3DS estão sempre mudando e por isso podemos 
atualizar ou mudar, partes ou completamente, o console Nintendo 3DS XL ou serviço Nintendo 3DS sem notificar o usuário. Estas 
atualizações podem ser necessárias para jogar novos jogos de Nintendo 3DS, desfrutar novas funções ou continuar tendo acesso 
ao serviço Nintendo 3DS. Depois de atualizar o Nintendo 3DS XL, 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 permanente-
mente não operante. O conteúdo criado através de modificações não autorizadas do seu console ou software Nintendo 3DS XL será 
removido. E, alguns jogos e funções podem não funcionar caso não aceitar a atualização.

O console Nintendo 3DS XL atualiza automaticamente uma lista para ajudar a limitar o uso de palavras inadequadas e uma lista de 
pontos de acesso que pode ser usada para os serviços de rede oferecido pela Nintendo. Nenhum aviso prévio para essas ou outras 
pequenas atualizações aparecerão na tela. Para os outros tipos de atualizações do console, um aviso aparecerá na tela e você terá que 
aceitá-lo para receber tais atualizações. 

OBS.: Uma conexão banda larga de internet sem fio será necessária para conectar-se à internet e atualizar o console, a menos que 
esteja atualizando a partir de um cartão de jogo. Veja a página 269 para mais informações sobre como configurar uma conexão.

Como fazer uma transferência

Transferir dados a partir de um console Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL a um Nintendo 3DS XL

 No Nintendo 3DS XL:

 
1  

Toque em Transferir do Nintendo DSi.
  Leia os avisos sobre transferência de dados e depois toque em Próximo.

 
2  

Toque em Receber do Nintendo DSi.
  Siga as instruções da tela para concluir o processo de transferência.

 No console Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL:

 
3   

Inicie a ferramenta de transferência no menu Nintendo DSi.
  Siga as instruções da tela para concluir o processo de transferência.

Transferir entre dois consoles Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL

 Nos consoles Nintendo 3DS:

 
1  

Toque em Transferir do Nintendo 3DS.
  Leia os avisos sobre a transferência de dados e depois toque em Próximo.

 No console de origem:

 
2  

Toque em Enviar deste console.
  Siga as instruções da tela para concluir o processo de transferência.

 No console de destino:

 
2  

Toque em Receber de outro Nintendo 3DS.
  Siga as instruções da tela para concluir o processo de transferência.

Outras configurações
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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/descarga, e o tempo de uso quando totalmente recarrega-
da diminui com o tempo. Se achar que o tempo de uso diminuiu consideravelmente, troque a bateria.

•	 Nunca use outra bateria que não seja a bateria recarregável Nintendo 3DS XL, modelo SPR-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 desconectado do console Nintendo 3DS XL.

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 mais informações e assistência da Nintendo, visite:  
recycle.nintendo.com

Trocar a bateria

1  Use uma chave de fenda Phillips para tirar os dois parafusos (+)  
 localizados na tampa da bateria. 
 IMPORTANTE: Para evitar danos aos parafusos ou à rosca, use 
 uma chave de fenda apropriada para os parafusos (#0).

2
 

Abra a tampa da bateria com cuidado pelos lados das entradas perto dos botões L e R. Quando a tampa estiver se  
 separando do console, continue abrindo aos poucos seguindo o contorno da tampa.

 IMPORTANTE: Para evitar danos ao console, não use muita força ao retirar a tampa.

3
  

Retire a tampa da bateria e a bateria velha como mostra abaixo. 

4
  

Espero no mínimo 10 segundos depois de ter retirado a bateria 
velha antes de colocar a nova para que o indicador de POWER se 
reinicie corretamente.

  Verifique o lado correto da bateria ao inseri-la, como mostra a 
imagem.

  

Recoloque a tampa da bateria, começando pela frente, e aperte os dois parafusos com cuidado para que que não fiquem 
muito apertados.

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

OBS.: Depois de trocar a bateria, acesse a configuração do console e reconfigure a data e a hora.
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Soluções de problemas
Antes de procurar assistência, consulte as seguintes situações e soluções. Você também pode visitar 
support.nintendo.com para assistência 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. Consulte o folheto incluso para mais informações.

•	 Verifique o posicionamento da bateria para se certificar de que esteja instalada corretamente (veja a página 292).

•	 Desconecte o console do adaptador AC e o adaptador AC da parede. Espere aproximadamente 30 segundos antes de reconectar os 
componentes. (Reveja o procedimento de recarga da bateria na página 224.) 

•	 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 informa-
ções, ou opções de conserto.

Demora muito para recarregar a bateria ou a bateria não dura por muito tempo.
•	 Não exponha ou carregue o console em temperaturas abaixo do nível de temperatura ambiente 5˚C – 35˚C (41˚F – 95˚F). Baixas 

temperaturas 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 está quente.
•	 Não exponha ou carregue o console 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.

O console não liga, não exibe imagem ou transmite som.
•	 Verifique se a bateria está carregada (veja a página 224).

•	 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 292).

•	 Verifique se o console não está no modo de descanso. Para detalhes sobre como desativar o modo de descanso, leia as instruções 
para o software em uso.

O jogo não é iniciado.
•	 Verifique se o conteúdo do jogo não está restrito pelo Controle dos Pais. Se este for o caso, coloque o PIN para temporariamente 

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 268).

O ícone do software do cartão de jogo não aparece no menu HOME, ou a mensagem 
“A entrada de cartão de jogo está vazia” aparece no menu HOME, mesmo quando um cartão 
de jogo estiver 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.

•	 Certifique-se de que o cartão de jogo funciona na sua região (veja a embalagem do cartão de jogo para esta informação).

Uma mensagem de erro apareceu ao jogar um título de software Nintendo DS ou Nintendo DSi:
“Houve 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 assistência técnica, mais informações e opções de conserto.

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 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 284 para mais informa-
ções sobre o alinhamento das câmeras.

Quando tiro fotos com o Nintendo 3DS XL, as cores não parecem corretas.
•	 Verifique o tipo de lente da câmera que está usando (veja a página 257).

•	 A causa do problema pode ser condições externas, como por exemplo, se estiver fotografando algo num ambiente escuro que 
ocupa a tela inteira e tem apenas uma cor predominante. Tente ajustar a configuração das câmeras e tire outras fotos para 
verificar se o problema foi resolvido.

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 economi-

zar a carga da bateria. Para uma aparência normal, desligue o modo de poupança de energia (veja a página 238).

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.
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Alinhado incorretamente Sujeira ou bolhas de ar presentes

Ao segurá-los, 
aperte

Ao segurá-los, 
aperte

Quando a tela de calibração do sensor de movimento 
aparecer, coloque o console em uma superfície horizontal 
plana, como uma mesa, e toque na opção Calibrar ou 
Restaurar configuração padrão.

Enquanto o menu HOME está na tela, 
aperte e segure os botões  e  por 
três segundos.
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Os controles funcionam sozinhos ou não respondem corretamente.
•	 Se você usar força demasiada para operar o botão deslizante, ou se usá-lo continuamente por longos períodos de tempo, em 

casos raros, o botão deslizante pode começar a fazer registros incorretos e talvez precise ser calibrado. Use o procedimento de 
calibração na configuração do console para calibrar o botão deslizante  (veja a página 283).

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

(veja a página 283).

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.

•	 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 o uso de protetores de tela licenciados pela Nintendo.)

Não sai som dos alto-falantes.
•	 Verifique se 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 acima. 

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 (incluindo os microfones do fone 
de ouvido).
•	 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 283).

•	 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 
(incluindo os microfones do fone de ouvido).
•	 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.: Sons estranhos ou muito agudos emitidos dos alto-falantes podem ser causados pela microfonia. Este problema pode ser 
resolvido se abaixar o volume.

A imagem da tela não corresponde ao meu movimento, ou move-se quando eu não estou mo-
vendo o console (para os softwares que requerem que o console seja movido durante o jogo).
O sensor de movimento embutido no console talvez precise ser calibrado. Este problema pode ser causado por mudanças drásticas na 
temperatura ou por um impacto significativo no console.

Para recalibrar o sensor de movimento, siga os seguintes passos:

OBS.: Se você usar a opção Calibrar, o console calibrará o sensor de movimento baseado no console colocado em uma  
superfície horizontal plana ao invés de restaurar à configuração original de fábrica. 
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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

So
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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 se esta função não está restrita pelo Controle dos Pais. Se este for o caso, coloque o PIN para temporariamente 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 268).

•	 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 console na posicão apropriada para melhor visualização de imagens 3D (veja a página 230).

•	 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.

O cartão SD parece não funcionar.
•	 Verifique se o cartão SD está instalado corretamente (veja a página 232).

•	 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 XL 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 arquivos MP3 com extensões .mp3. 
Taxa de bits de 16kbps - 320 kbps e frequência de amostragem de 32kHz - 48kHz.

OBS.: O console Nintendo 3DS XL 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 232).

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

•	 Verifique se os arquivos não foram salvos na pasta “Private” (pessoal) dentro da pasta “Nintendo 3DS” do cartão SD (esta pasta é 
visível ao visualizar o conteúdo do cartão SD em um computador). O conteúdo desta pasta não é visível no Som Nintendo 3DS.

•	 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 serão exibidos em somente uma pasta.

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

A função Download Play não funciona.
•	 Verifique se esta função não está restrita pelo Controle dos Pais na opção da classificação indicativa ou do Download Play DS. 

Se este for o caso, coloque o PIN para temporariamente 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 página 268).

A contagem de passos do console não está correta.
•	 Os passos não serão contados se o console estiver aberto. O console só conta os passos quando está ligado e fechado. 

•	 Os passos não serão contados adequadamente ao caminhar se o console 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 uma pochete).

•	 Se você jogar um título de 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 265 para obter mais informações sobre a função do pedômetro.

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 tornar o processo de reconhecimento facial falhe.
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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 recomenda-

dos para crianças a partir de 3 anos,  
e não contêm nenhum material que os  

pais possam considerar inadequado.  
Esta avaliação é comparável com a  
classificação indicativa DJCTQ “ER.”

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

crianças a partir de 6 anos. Contêm:  
um pouco de violência leve e/ou  

animada, e/ou uso infrequente de 
palavreado inapropriado ou leve.  

Esta avaliação é comparável com a 
classificação indicativa DJCTQ “Livre.”

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

para crianças a partir de 10 anos. Contêm:
 violência moderada e/ou animada,  
uso de palavrões leves e/ou temas 

levemente controversos. Esta avaliação é 
comparável com a classificação indicativa 

DJCTQ “10 anos.”

Títulos de software classificados como
 T (adolescente) são recomendados para 

jovens a partir de 13 anos. Contêm:
 violência, temas controversos, humor  

chulo, apostas simuladas e/ou uso  
esporádico de sangue ou palavrões.  
Esta avaliação é comparável com a 

classificação indicativa DJCTQ “12 anos” 
e “14 anos.”

Títulos de software classificados como  
M (adulto) são recomendados para  
jovens a partir de 17 anos. Contêm:  
extrema violência, sangue realista,  

conteúdo sexual e/ou palavrões.  
Esta avaliação é comparável com a 

classificação indicativa DJCTQ “16 anos” 
e “18 anos.”
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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 XL 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 como    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 comunicação 
sem fio. Verifique essas condições, remova-as ou mude para um local diferente.

•	 Adesivos ou capas podem interferir na comunicação sem fio. Caso tenha colocado, tente removê-los primeiro e verifique a 
comunicação sem fio outra vez.

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 281).

O console não reconhece AR Cards
Verifique as etapas abaixo se os AR Cards não forem reconhecidos:

•	 Aponte as câmeras externas nos AR Cards de uma distância e no ângulo corretos. Se você estiver muito perto, o AR Card pode não 
ser reconhecido.

•	 Verifique se o AR Card inteiro é visível na tela. Se parte do cartão estiver escondido, ele pode não ser reconhecido.

•	 Verifique se os AR Cards estão bem iluminados ao usá-los, entretanto, evite luz muito forte que pode refletir na superfície do cartão.

•	 Verifique se as lentes das câmeras externas estão limpas e sem sujeira ou outro material estranho.

•	 Verifique se os AR Cards estão em uma superfície plana ao usá-los. Se um AR Card for dobrado, ele pode não ser reconhecido.

OBS.: Se você perder um AR Card, ou se ele se tornar ilegível, baixe e imprima imagens coloridas de AR Cards do site support.
nintendo.com/ARcards para usá-las como cartões substitutos.
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Última atualização: 1º de novembro de 2011

A Nintendo se preocupa em proteger sua privacidade e em tratar com cuidado e respeito as suas informações pessoais que venhamos a obter. Pela 
aceitação do Acordo de Usuário de Serviço 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 coletadas sobre você pela Nintendo ao utilizar o 
console Nintendo 3DS, o Serviço Nintendo 3DS, Softwares e Conteúdos; a maneira em que suas informações podem ser usadas; ocasiões em que 
elas 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 só é aplicável às informações coletadas do seu console Nintendo 3DS pela Nintendo of America Inc. ou sua 
empresa-mãe, Nintendo Co., Ltd. (individualmente e coletivamente, “Nintendo”). Informações enviadas à Nintendo através de qualquer de seus 
websites, ou outro produto ou serviço da Nintendo, estão sujeitas à política de privacidade aplicável e publicada em support.nintendo.com. Esta 
Política de Privacidade deve ser lida em combinação com o Acordo de Usuário de Serviço Nintendo 3DS e o Código de Conduta. Todos os termos da 
Nintendo não definidos nesta Política de Privacidade terão a definição estipulada no Acordo de Usuário de Serviço Nintendo 3DS. 

ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Podemos revisar e atualizar esta Política de Privacidade periodicamente. Pedimos que consulte frequentemente a versão mais atual desta política 
em support.nintendo.com ou pelo telefone +1 (888) 977-7627. Quando atualizarmos esta Política de Privacidade, revisaremos a data de “Última 
atualização” mencionada acima.

INFORMAÇÕES COLETADAS 
Informações pessoais identificáveis. “Informações pessoais identificáveis”, também chamado como PII em inglês, são informações que o 
identificam como indivíduo, tais como seu nome completo, endereço, número de telefone ou e-mail. Somente coletamos informações (PII) que 
nos são fornecidas por você. Por exemplo, o console Nintendo 3DS, Serviço Nintendo 3DS, Softwares e Conteúdos podem possibilitar que o usuário 
forneça Conteúdo de usuário que contém informações (PII). O uso do console Nintendo 3DS, Serviço Nintendo 3DS, Softwares ou Conteúdos, não 
será afetado caso você opte por não nos fornecer certas informações (PII), exceto na medida em que determinadas funções exigem a divulgação de 
determinadas informações.

Podemos adicionar ou atualizar informações (PII) fornecidas através do seu console Nintendo 3DS, Serviço Nintendo 3DS, Softwares ou Conteúdos, 
com dados coletados de outras fontes, incluindo fontes offline (por exemplo, transações feitas pelo serviço de atendimento ao consumidor como con-
sertos, solicitações de peças ou compras). Se combinarmos as informações coletadas offline com as informações coletadas através do console Nintendo 
3DS, Serviço Nintendo 3DS, sofwares ou Conteúdos, as informações (PII) combinadas serão tratadas de acordo com a presente Política de Privacidade.

Informações pessoais não identificáveis. Além das informações (PII) que nos forneça, podemos coletar informações pessoais não identificáveis 
de você. As “informações pessoais não identificáveis”, também chamado como“non-PII” em inglês, são informações que não o identificam como in-
divíduo. Isto inclui informações como as informações do perfil de um Mii, idade, sexo, área geográfica, dados de jogo, status na Internet, número de 
série do console Nintendo 3DS e identificação do aparelho, informações do certificado do dispositivo, cookies, Códigos de Amigo, informações sobre 
pontos de acesso sem fio, endereço IP (protocolo de Internet) e endereço MAC (controle de acesso ao meio). Nós podemos vincular suas informações 
(PII às non-PII ou Informações Agregadas) coletadas de você. Algumas das maneiras que coletamos as informações pessoais não indentificáveis são 
descritas abaixo com mais detalhes. 

•	 Web beacons: O console Nintendo 3DS, o Serviço Nintendo 3DS, Softwares ou Conteúdos, podem usar uma tecnologia comum da Internet 
denominada “web beacons”, que são pequenas imagens gráficas colocadas em uma página da web, em documentos baseados em web ou 
em mensagens de e-mail, criadas para obter certas informações e monitorar atividades online do usuário. Podemos usar os web beacons 
para obter informações como o endereço IP e MAC, o URL da página na qual o usuário de web provém e do momento no qual o web beacon 
é ativado (tais como quando você visualiza a página da web, anúncio ou e-mail que contém o web beacon). Podemos usar as informações 
coletadas através de web beacons, por exemplo, para determinar maneiras de aprimorar o console Nintendo 3DS, o Serviço Nintendo 3DS, 
Softwares e Conteúdos ao ver quais áreas, funções e Produtos são mais populares; personalizar o console Nintendo 3DS, o Serviço Nintendo 
3DS, Softwares ou Conteúdos; fazer recomendações com base nos Produtos baixados; e concluir as transações solicitadas pelos usuários.

•	 Cookies: Alguns aplicativos online do console Nintendo 3DS podem usar cookies, que são pequenos arquivos de texto que websites 
adicionam ao 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 estar 
vinculados ao histórico da sua transação, jogos online ou outras informações. Podemos usar as informações coletadas através de cookies, 
assim como outras ferramentas tais como arquivos log e web beacons, por exemplo, para determinar maneiras de aprimorar o console 
Nintendo 3DS, o Serviço Nintendo 3DS, Softwares e Conteúdos ao ver quais áreas, funções e Produtos são mais populares; personalizar o 
console Nintendo 3DS, o Serviço Nintendo 3DS, Softwares e Conteúdos; fazer recomendações com base nos Produtos baixados; e concluir as 
transações solicitadas pelos usuários.

•	 Comunicações sem fio da Nintendo: Um endereço IP é automaticamente atribuído ao seu console Nintendo 3DS pelo seu provedor 
de serviços de Internet quando que você se conecta à Nintendo através de uma comunicação sem fio. A Nintendo recebe um arquivo de 
eventos de suas atividades que pode incluir, por exemplo, seu endereço IP, endereço MAC, informações de cookies, dados de transações, 
ajustes e atividade de download. Podemos usar estes arquivos de eventos, por exemplo, para monitorar o tráfego em nossos websites, 
facilitar o uso do console Nintendo 3DS, Serviço Nintendo 3DS, Softwares e Conteúdos, e solucionar problemas técnicos. Caso não desejar 
fornecer essas informações à Nintendo, desative a comunicação sem fio do seu console Nintendo 3DS. 

Informações Agregadas. Também podemos coletar e agregar certas informações sobre o jogo, idade, sexo, termos de pesquisa, sequências 
de cliques e compras de nossos usuários com a finalidade de anunciar e aprimorar o console Nintendo 3DS, o Serviço Nintendo 3DS, Softwares e 
Conteúdos. “Informações Agregadas” são informações combinadas (de PII com non-PII) de outros usuários.

USO DE ESSAS INFORMAÇÕES 

Podemos coletar informações (PII, non-PII e Informações Agregadas) de você através do 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 do seu console Nintendo 3DS; (ii) comunicar-nos com você em relação aos jogos, concursos, sorteios, pesquisas, materiais 
promocionais e alterações de Produtos; (iii) facilitar o uso do console Nintendo 3DS, Serviço Nintendo 3DS,  Softwares e Conteúdos, tais como as 
comunicações StreetPass e comunicações com outros usuários; (iv) personalizar o Conteúdo, funções e publicidade disponíveis através do console 
Nintendo 3DS, Serviço Nintendo 3DS,  Softwares e Conteúdos, como seu catálogo da Loja Nintendo 3DS e outros catálogos; (v) processar pedidos 
de conserto e responder outras perguntas pelo serviço de atendimento ao consumidor; (vi) fornecer serviços operacionais, tais como atualizações 
do console, mensagens do console, e jogos, aplicativos, trial ou Conteúdo grátis; (vii) analisar o uso do console Nintendo 3DS, Serviço Nintendo 
3DS, Softwares e Conteúdos, e informações sobre nossos usuários para estudos demográficos, garantia da qualidade, e entender e melhorar 
nossos serviços; (viii) facilitar estudos demográficos e garantia da 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 em que sua 
informação é coletada ou de acordo com seu consentimento.  

DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

Podemos facilitar a divulgação de informações (PII, non-PII e Informações Agregadas) quando você usar o console Nintendo 3DS, o Serviço 
Nintendo 3DS, Softwares ou Conteúdos. Por exemplo, informações como o nome do seu Mii, informações do perfil do seu Mii, status da Internet, 
saudação do seu Mii e outras informações de jogo ou Conteúdo de usuário, poderão ser vistas por outros usuários ao usar as funções online do 
console Nintendo 3DS, Serviço Nintendo 3DS, de Softwares ou Conteúdos.

•	 Terceiros. Podemos compartilhar informações (PII, non-PII e Informações Agregadas) com nossos fornecedores para nos ajudar a 
exercer várias funções necessárias para operar nosso negócio ou cumprir suas solicitações (por exemplo, completar um download, 
efetuar compras, desenvolver e executar campanhas de marketing, etc.). Também podemos compartilhar com terceiros tais informações 
e qualquer Conteúdo de usuário criado por você. Podemos compartilhar informações (PII, non-PII e Informações Agregadas) com 
terceiros para completar suas transações e fornecer publicidade e outros materiais promocionais para você através do console Nintendo 
3DS, Serviço Nintendo 3DS, Softwares ou Conteúdos.

•	 Comunicações StreetPass. Alguns serviços Nintendo 3DS, Softwares e Conteúdos permitem que outros usuários do console Nintendo 
3DS automaticamente entrem em contato e interajam com você. A função da Comunicação StreetPass permite que informações 
(PII, non-PII e o Conteúdo de usuário) fornecidos por você, ou armazenadas em seu console Nintendo 3DS, sejam automaticamente 
compartilhadas com outros usuários do console Nintendo 3DS através de uma conexão sem fio, pelo Nintendo Zone ou por um Ponto 
de Comunicação StreetPass. Considere-se ciente de que não há nenhuma expectativa de privacidade no Conteúdo de usuário ou 
informações compartilhados através da Comunicação StreetPass. Caso ativar a Comunicação StreetPass no seu console Nintendo 3DS, 
você poderá receber não só como Conteúdo de usuário de outros usuários, mas também publicidade ou outros materiais promocionais da 
Nintendo ou de terceiros. Você pode desativar esta função em qualquer momento pela configuração do console Nintendo 3DS. 

•	 Amigos. Além disso, é possível adicionar Amigos à sua lista de Amigos do Nintendo 3DS  pela troca de códigos ou cartões de Amigos. 
Através das funções da lista de Amigos do Nintendo 3DS e das mensagens de Amigos, algumas informações fornecidas por você ou 
armazenadas em seu console Nintendo 3DS, tais como o nome do seu Mii, informações do perfil do seu Mii, saudação do seu Mii, 
status na Internet, rankings e outras informações de Conteúdo de usuário ou de jogo, poderão ser compartilhadas com seus Amigos do 
Nintendo 3DS. 

•	 Fins legais e comerciais. Podemos divulgar informações (PII) em conformidade de processos legais, para responder a declarações ou 
consultas, ou para proteger os direitos, patrimônio ou segurança pessoal da Nintendo, de nossos usuários ou do público em geral. As 
informações sobre nossos usuários, inclusive PII, poderão ser divulgadas como parte de qualquer venda ou transferência de patrimônio 
da empresa, caso seja assim permitido e realizado de acordo com as leis em vigilência. Também podemos divulgar suas informações (PII)  
para outros fins de acordo com seu consentimento.

Você é responsável pelo Conteúdo de usuário ou informações (PII) que compartilhar através do console Nintendo 3DS, Serviço 
Nintendo 3DS, Softwares e Conteúdos. Tenha em mente que outros usuários de Nintendo 3DS podem armazenar, modificar ou 
compartilhar com terceiros informações que você lhes fornecer através do console Nintendo 3DS.  
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MARKETING E PUBLICIDADE

Podemos coletar e usar suas informações (PII, non-PII e Informações Agregadas) para fins de marketing, incluindo a exibição de publicidade 
e outros materiais promocionais mediante o console Nintendo 3DS, o Serviço Nintendo 3DS, Softwares ou Conteúdos. Por exemplo, podemos 
enviar mensagens ao seu console Nintendo 3DS que oferece descontos nos jogos ou Produtos da Nintendo. É possível que possa optar por não 
receber estas mensagens através da configuração do console Nintendo 3DS ou de outra maneira descrita na mensagem de marketing. 

NINTENDO ZONE

Podemos coletar e usar suas informações (PII e non-PII) para notificar quando estiver perto de uma Nintendo Zone. Se acessar a Nintendo Zone, 
poderemos usar suas informações (PII e non-PII), por exemplo, para facilitar o acesso a Softwares e Conteúdos. Terceiros também podem coletar 
informações (PII) fornecidas a eles ou coletar informações (non-PII) através da Nintendo Zone.

CONTAS VINCULADAS 

É possível vincular a sua conta da Loja do Nintendo 3DS à sua conta do Club Nintendo para receber Conteúdo personalizado e participar de 
diversas atividades, promoções e programas. Ao vincular a sua conta do Club Nintendo à sua conta da Loja do Nintendo 3DS, você consente 
que as informações (PII) inseridas na sua conta do Club Nintendo sejam vinculadas à sua conta da Loja do Nintendo 3DS. Você pode desvincular 
estas contas na configuração da Loja do 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 se escolher ver um anúncio enviado 
por um terceiro, como aqueles disponíveis através da Nintendo Zone, tais websites ou anúncios também podem conter ferramentas como 
cookies e web beacons que podem ser acessíveis a tal terceiro para coletar informação sobre sua navegação na Internet. Estes terceiros também 
podem usar redes de anúncios, servidores de anúncios, trocas de anúncios ou outros terceiros que podem coletar informação quando você veja 
ou interaja com os anúncios ou os websites através da Internet a fim de compreender seus interesses e enviar anúncios personalizados a seus 
interesses. A Nintendo não tem acesso a esta informação, que estes terceiros podem coletar sobre seus interesses, para enviar-lhe publicidade 
relevante a você, e as práticas de informação destes terceiros não estão cobertas por esta Política de Privacidade. Recomendamos enfaticamen-
te que consulte as 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 informações (PII e non-PII) a terceiros quando usar o console Nintendo 3DS para jogar jogos de terceiros, usar aplicativos 
de terceiros, ver anúncios de terceiros, ou para visitar websites de terceiros. A Nintendo não é responsável pelas práticas da privacidade destes 
terceiros, e recomendamos que revise as políticas de privacidade de tais terceiros antes de enviar qualquer informação.

ATENÇÃO PAIS OU TUTORES LEGAIS: PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE DE MENORES 

A Nintendo se preocupa em proteger a privacidade de menores. O console Nintendo 3DS destina-se ao público em geral, mas tendo o conheci-
mento que um usuário é menor de 13 anos, a Nintendo segue as normas de COPPA - U.S. Children’s Online Privacy Protection Act (lei da proteção 
de privacidade online de crianças dos Estados Unidos) que regula como os operadores de websites e os serviços online devem coletar, usar e 
divulgar informações (PII) de menores de 13 anos pela Internet.

Para mais informações sobre como coletamos, usamos e divulgamos informações (PII) de usuários, incluindo menores de 13 anos, consulte as 
seções acima intituladas INFORMAÇÕES COLETADAS, USO DESTAS INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, MARKETING E PUBLICIDADE, 
e NINTENDO ZONE. Você tem a opção de permitir que a Nintendo, e não terceiros, colete e use informações (PII) de sua criança.  A Nintendo 
está proibida de condicionar a participação de um menor em uma atividade que faça a criança divulgar informações além do necessário para 
participar de tal atividade.

Para rever ou deletar as informações (PII) de sua criança e não permitir mais que elas sejam coletadas, entre em contato com o administrador 
da Política de Privacidade Nintendo 3DS via e-mail para privacypolicy@noa.nintendo.com, por telefone +1 (888) 977-7627, ou por correspon-
dência à Nintendo of America Inc., Attn: Online Privacy Policy Administrator, 4600 150th Avenue NE, Redmond, WA 98052, U.S.A. Antes de atender 
seu pedido para rever informações (PII) coletadas de sua criança, a Nintendo pode seguir procedimentos razoáveis para identificar que você 
seja o adulto responsável da criança e negar qualquer solicitação que infringe tais procedimentos. Se optar por deletar ou recusar a coleta de 
informações (PII) de sua criança, ela ainda poderá usar o console Nintendo 3DS, exceto nas funções do Serviço Nintendo 3DS, Softwares ou 
Conteúdos que requerem a divulgação de informações (PII) e tais funções podem ser limitadas ou não disponíveis.

Tenha em mente que desenvolvedores de jogos de terceiros, provedores de aplicativos, ou provedores de Conteúdo podem coletar, usar ou 
divulgar informações pessoais de uma criança pelo console Nintendo 3DS, se ela usar um Software ou Conteúdo de terceiros. A Nintendo não é 
responsável pelas práticas de privacidades destes terceiros e recomendamos que leia as notas de privacidade dos mesmos antes de sua criança 
divulgar ou compartilhar qualquer informações (PII) através de Softwares ou Conteúdos de terceiros.

Recomendamos enfaticamente que sempre supervisione sua criança na utilização do console Nintendo 3DS, Serviço Nintendo 3DS, Softwares e 
Conteúdos. Você pode restringir o uso de certas funções do console Nintendo 3DS com o Controle dos Pais do Nintendo 3DS. Para uma descrição 
detalhada das funções de comunicação sem fio do console Nintendo 3DS e do Controle dos Pais, consulte o manual de instruções do console 
Nintendo 3DS incluso com seu console Nintendo 3DS. O manual de instruções também está disponível em support.nintendo.com.

SEGURANÇA 

Estabelecemos medidas de segurança razoáveis para garantir a segurança, a integridade e a privacidade das informações (PII) enviadas 
ou coletadas pelo console Nintendo 3DS, Serviço Nintendo 3DS, Softwares ou Conteúdos. Também implementamos medidas de segurança 
razoáveis como forma de proteger informações sob nosso controle contra perda, uso indevido ou alterações. Apesar de nos esforçarmos para 
proteger suas informações (PII), nenhum sistema de armazenamento ou transmissão de dados pela Internet ou qualquer outra rede pública 
tem a garantia de ser 100% segura.

Observe que as informações coletadas por teceiros, incluindo provedores de Conteúdo de terceiros, podem não ter a mesma proteção de 
segurança que as informações que você nos envia, e a Nintendo não é responsável pela proteção de segurança dessas informações.

Se você instalar aplicativos ou Conteúdo não autorizados em seu console Nintendo 3DS, ou fizer modificações não autorizadas ao console 
Nintendo 3DS, suas informações (PII) podem correr riscos. A Nintendo não é responsável pela coleta, uso ou divulgação de dados de qualquer 
console Nintendo 3DS com aplicativos não autorizados ou aplicativos instalados. 

DESATIVAR A COLETA DE INFORMAÇÕES  

Você pode usar o console Nintendo 3DS sem divulgar informações (PII); porém, é possível que algumas funções e aplicativos não estejam dis-
poníveis a você. Você pode optar por não participar na coleta de informações (PII), se desativar a comunicação sem fio do seu console Nintendo 
3DS. Também é possível desativar a coleta de alguns tipos de informações na configuração do console Nintendo 3DS e com o Controle dos Pais.

REMOVER E APAGAR INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NO SEU CONSOLE NINTENDO 3DS

Algumas de suas informações (PII) que você divulga ao se comunicar com terceiros, ou ao usar seu console Nintendo 3DS, podem ficar 
armazenadas em seu console Nintendo 3DS. Para sua proteção, antes de vender ou transferir o 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” no manual de instruções 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 do Nintendo 3DS Transfer Tool, 
informações (PII e non-PII) incluídas nestes dados serão transferidos como parte deste processo. 

USUÁRIOS INTERNACIONAIS 

Qualquer informação que você fornecer ou que for coletada através do console Nintendo 3DS, Serviço Nintendo 3DS, Softwares ou Conteúdos, 
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 informações (PII) podem ser acessadas por autoridades governamentais estrangeiras, ou, de 
outra forma, de acordo com as leis aplicáveis. Ao usar o console Nintendo 3DS, Serviço Nintendo 3DS, Softwares ou Conteúdos, você consente 
nessas formas de armazenagem e de processamento. Observe que nós seguimos a estrutura de segurança estabelecida pelo U.S. Department of 
Commerce (departamento de comércio dos EUA) com relação à coleta, ao uso e à retenção de dados da União Europeia. 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, dos dados coletados de você ou das nossas 
práticas, entre em contato com o administrador da Política de Privacidade do Nintendo 3DS via e-mail: privacypolicy@noa.nintendo.com, por 
telefone: +1 (888) 977-7627, ou por correspondência: Nintendo of America Inc., Attn: Online Privacy Policy Administrator, 4600 150th Avenue NE, 
Redmond, WA 98052, U.S.A.

Aos residentes nos Estados Unidos ou Canadá: A Nintendo é uma licenciada no programa de privacidade online da Entertainment Software 
Rating Board (Conselho de Classificação de Software de Entretenimento). Se você achar que não respondemos a sua consulta, ou se a resposta 
à sua consulta não tiver sido satisfatória, entre em contato com a ESRB: http://www.esrb.org/privacy/contact.jsp. ESRB Attn: Privacy Online 
Program, 317 Madison Avenue, 22nd Floor New York, NY 10017, U.S.A. ou privacyinfo@esrb.org.
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 Console Nintendo 3DS XL
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O Código de Conduta do Nintendo 3DS descreve as regras que o usuário deve seguir para participar no Serviço Nintendo 3DS. As regras estão 
concebidas 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, nomeada-
mente 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 au-
torizados (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 titu-
lares 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: SPR-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  
 4,88 polegadas (106,2 mm horizontal x 63,72 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 4,18 polegadas (84,96 mm horizontal x 63,72 mm vertical) e resolução  
 de pixel de 320x240.

Fonte de energia: Adaptador AC  (consulte o folheto incluso para mais informações), bateria (SPR-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: 93 mm / largura: 156 mm / espessura: 22 mm (quando estiver fechado)

Peso: Aproximadamente 336 g (incluindo a bateria (SPR-003), stylus (SPR-004) e cartão SD)

Tempo de recarga: Aproximadamente 3 horas e 30 minutos

Duração de carga: Veja a  página 229.

Código de Conduta do Nintendo 3DS



308

In
fo

rm
aç

ão
 ao

 co
ns

um
ido

r

 Bateria Nintendo 3DS XL

 Adaptador AC Nintendo 3DS
OBS.: O adaptador AC que está incluso pode ser diferente da imagem mostrada neste manual. Consulte o folheto 
incluso para mais informações.
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Modelo: SPR-003

Tipo de bateria: Íon lítio

Capacidade de energia: 6,5Wh


