
Průvodce
přenosem
systému

Jak přenést systém na New Nintendo 3DS  
nebo New Nintendo 3DS XL



DŮLEŽITÉ: Před zahájením přenosu si přečtěte následující informace.

NEPŘIHLAŠUJTE se účtem Nintendo Network ID (NNID) na vašem 
systému New Nintendo 3DS. Údaje účtu NNID budou automaticky 
přeneseny společně s ostatními daty.

Zkontrolujte kapacitu SD karty na vašem 
současném systému.

Zkontrolujte, zda fotky a nahrávky nepotřebují zálohovat

Zaregistrováním NNID na New Nintendo 3DS znemožníte přenos 
systémových dat.

Pakliže používáte SD kartu s kapacitou vyšší než 4 GB, tak do New Nintendo 3DS musíte 
vložit datově objemnější kartu microSD, na kterou se všechna data vejdou.

Nezapomeňte, že váš aktuální systém, ze kterého se data přenášejí, označujeme v tomto 
textu jako „zdrojový systém“. Systém New Nintendo 3DS je označován jako „cílový 
systém“.

V případě, že kapacita SD karty na zdrojovém systému je vyšší než 4 GB, nebudou 
přeneseny aplikace stáhnuté z Nintendo eShopu. Po dokončení přenosu je možné tyto 
aplikace znovu stáhnout v  Nintendo eShopu zdarma. Data s uloženými pozicemi z her se 
obnoví po opětovném spuštění hry.

MicroSD kartu vyjmete z přístroje po lehkém zatlačení na její kraj. Násilné vytahování karty 
z pozice může způsobit poškození přístroje.

S výjimkou Nintendo DSiWare budou všechna data na cílovém systému (předinstalované 
aplikace a další) přepsána informacemi ze zdrojového systému. Pakliže máte fotografi e 
nebo nahrávky na cílovém systému a přejete si je zachovat, zkopírujte je nejprve na 
microSD kartu.



Jak funguje přenos

K úspěšnému přenosu je zapotřebí bezdrátové 
internetové připojení a lokální bezdrátová síť. 
Ujistěte se, že akumulátory obou systémů jsou 
plně nabité. Doporučujeme připojit oba systémy 
během přenosu k elektrickému adaptéru. 
Zamezíte tak vybití přístrojů během operace a 
udržíte nabitý akumulátor. Přenos nebude možné 
zahájit, pakliže akumulátor není plně nabitý 
nebo nejsou systémy připojeny k elektrickému 
adaptéru. Pro nabíjení můžete použít adaptéry 
Nintendo 3DS, Nintendo 2DS, Nintendo 3DS XL, 
Nintendo DSi XL a Nintendo DSi.

DŮLEŽITÉ: Před zahájením přenosu se ujistěte, že vaše internetové připojení je stabilní.

V případě nutnosti připojte obě Nintendo 3DS k elektrickým adaptérům. Následně je umístěte  vedle sebe 
a obě připojte na internet.

Na obou systémech vyberte z nabídky 
HOME > Other Settings > System 
Update. Může to několik minut trvat.

Po aktualizaci vyberte na obou 
systémech z nabídky HOME > Other 
Settings > System Transfer.

Stiskněte „System Transfer“ 
na obou systémech 
Nintendo 3DS.



Vaše NNID a účet Nintendo eShop budou 
přeneseny přes internet. Obsah SD karty a 
uložené pozice z her se přenesou přes lokální 
bezdrátovou síť*, domácí počítač nebo po 
zasunutí existující microSD karty do New 
Nintendo 3DS.

Během přenosu se vás přístroj zeptá, zda 
používáte SD nebo mini SD kartu („Are you using 
an SD card or miniSD card with your system?“). 
Zvolte Ne („No“) v případě, že používáte kartu 
microSD.

a) Zvolte Ano („Yes“) v případě, že používáte SD kartu nebo miniSD v adaptéru pro SD kartu.

Jakmile si vyberete, dostanete možnost přenést data bezdrátově anebo s pomocí domácího 
počítače. Na displeji se zobrazí informace o postupu obou přenosů. Vyberte si ten, který vám 
vyhovuje a postupujte podle instrukcí. Přenos systému přes domácí počítač je rychlejší, ale 
vyžaduje čtečku SD/microSD karet.

b) V případě, že používáte microSD kartu v adaptéru pro SD karty, zvolte Ne („No“). Po dokončení 
přenosu vyjměte microSD kartu z adaptéru a vložte ji do New Nintendo 3DS.

Nezapomeňte, že používáte-li více SD karet, musíte jejich obsah postupně nakopírovat přes 
domácí počítač na microSD kartu cílového systému. Aplikace stáhnuté na různé SD karty není 
možné sloučit na jednu kartu microSD.

Další informace naleznete v manuálu pro váš systém anebo v případě nejasností kontaktujte 
zákaznickou podporu na telefonu +420 284 00 162, e-mail: servis@conquest.cz 

Přenos je úspěšný!

*Přenos 4 GB dat  zabere přibližně dva hodiny.


