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Hogy vigye át adatait New Nintendo 3DS
vagy New Nintendo 3DS XL készülékére

FONTOS: olvassa el az alábbiakat a rendszerátvitel megkezdése előtt:
NE regisztráljon új Nintendo Network ID-t (NNID) New Nintendo
3DS készülékén. Meglévő Nintendo Network ID-ja a rendszerátvitel
során automatikusan átemelésre kerül adataival együtt.
Amennyiben új Nintendo Network ID-t regisztrált New Nintendo 3DS
készülékén, a rendszerátvitel nem lehetséges.

Ellenőrizze a jelenlegi Nintendo 3DS
készülékében lévő SD kártya méretét
Amennyiben jelenleg 4 GB feletti SD kártyát használ, New Nintendo 3DS készülékében is
azonos tárhelyű microSD kártyára lesz szüksége az összes adat átviteléhez.
Megjegyzés: az adatokat küldő Nintendo 3DS készülékre ’source’, az azokat fogadó New
Nintendo 3DS készülékre pedig ’target’ néven utal a rendszer.
Amennyiben a jelenlegi készülékében lévő SD kártya nagyobb tárhelyű, mint új készüléke
microSD kártyája, minden adata átemelésre kerül letöltött szoftvereit kivéve. Ezeket
azonban a rendszerátvitelt követően bármilyen plusz költség nélkül újra letöltheti a
Nintendo eShop-ból. Az újbóli letöltés után helyreállnak mentései, amint elindítja a
szoftvert.
A microSD kártya eltávolításához óvatosan nyomja be a kártyát, majd húzza ki. Ha
erőszakkal próbálja eltávolítani a kártyát, kárt tehet benne.

Ellenőrizze fotóit és felvételeit
A rendszerátvitel során új készüléke memóriájából a Nintendo DSiWare szoftverek
kivételével minden adat törlődni fog és jelenlegi készüléke adatai kerülnek a helyére,
beleértve az előre telepített alkalmazások mentéseit is. Amennyiben szeretné megtartani
az új készüléken lévő fotókat vagy felvételeket, másolja át őket a microSD kártyára a
rendszerátvitel megkezdése előtt.

Hogy működik az átvitel
Az adatátvitelhez vezeték nélküli
internetkapcsolat és vezeték nélküli lokális
kapcsolat szükséges. A rendszerátvitelhez
két Nintendo 3DS hálózati töltő is ajánlott,
a készülékek váratlan lemerülésének
megelőzésére. Győződjön meg róla, hogy
mindkét készülék töltöttségi szintje megfelelő,
vagy csatlakoztassa őket hálózati töltőre, ha
ugyanis az akkumulátor töltöttségi szintje túl
alacsony a rendszerátvitel nem végezhető el. A
Nintendo 3DS, Nintendo 2DS, Nintendo 3DS XL,
Nintendo DSi XL és Nintendo DSi töltők egyaránt
használhatók a készülékek töltésére.
FONTOS: a rendszerátvitel megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy stabil az internetkapcsolat.
Szükség esetén csatlakoztasson hálózati töltőt mindkét Nintendo 3DS készülékhez és helyezze őket egymás
mellé.

Mindkét készüléken válassza ki a HOME
Menu > Other Settings > System Update
opciót.

Ha mindkét készüléken befejeződött a
frissítés, válassza a HOME Menu > Other
Settings > System Transfer opciót a
rendszerátvitel megkezdéséhez.
Érintse meg a “System
Transfer” feliratot mindkét
Nintendo 3DS készüléken.

Nintendo Network ID-jának és Nintendo
eShop vásárlási előzményeinek áthelyezése
interneten, míg mentései és SD kártyája tartalmai
áthelyezése vezeték nélküli lokális kapcsolaton*
keresztül történik. Utóbbi számítógépen keresztül
is elvégezhető, vagy amennyiben jelenleg is
microSD kártyát használ, elég áthelyeznie azt a
New Nintendo 3DS készülékbe.
*Megjegyzés: példaként 4 GB adat átvitele
hozzávetőlegesen 2 órát vesz igénybe.
A rendszerátvitel során a következő kérdés fog
megjelenni: “SD vagy miniSD kártyát használ
készüléke?” (Válassza a “Nem” opciót ha microSD
kártyát használ.)

a) Amennyiben SD vagy miniSD kártyát használ (SD kártya adapterrel), válassza az “Igen” opciót.
Válasza megadását követően eldöntheti, hogy vezeték nélküli kapcsolaton vagy PC-n keresztül
kívánja átemelni az adatokat. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a rendszerátvitel
befejezéséig. A számítógéppel való adatátvitel gyorsabb, de SD/microSD kártyaolvasót igényel.
b) Ha már jelenlegi készülékében is microSD kártyát használ (SD kártya adapterrel), válassza a
“Nem” opciót. A rendszerátvitelt követően így elég áthelyeznie microSD kártyáját New Nintendo
3DS készülékébe.

Kész az átvitel!

Megjegyzés: amennyiben több SD kártyát is használ a készülékkel, minden kártya tartalmát különkülön át kel másolnia az új készülék microSD kártyájára számítógépen keresztül. A más-más SD
kártyákon lévő letöltött szoftvereket nem lehet egy microSD kártyán egyesíteni.
További információkat a konzol használati útmutatójában talál, vagy keresse fel az ügyfélszolgálatot
az alábbi e-mail címen: info@gamepark.hu.

