
                           Nintendo Code inwisselen 

Heb jij een Nintendo 3DS, 2DS, DSi (XL), WiiU of Wii? Dan kun je een Nintendo eShop Card gebruiken 
om het tegoed op één van deze console op te waarderen. Afhankelijk van de console die je gebruikt 
wissel je de kaart in voor Nintendo eShop tegoed of Nintendo Points. Wij leggen je uit hoe je dit kunt 
doen. 

Nintendo code inwisselen via het Wii-winkelkanaal doe je zo:
 
1. Selecteer het Wii-winkelkanaal op je Wii.
2. Klik op ‘Met winkelen beginnen‘.
3. Kies voor de optie ‘Puntenmenu‘.
4. Klik nu op ‘Nintendo Points Card gebruiken‘.
5. Hier kun je de Nintendo code invoeren en klikken op ‘Oké‘.
6. Klik indien nodig nogmaals op ‘Oké‘.
7. Het tegoed op je Nintendo eShop Card is omgezet naar Wii Points. Deze zijn toegevoegd aan 
    je Wii-winkelaccount.

Nintendo code inwisselen via de Nintendo DSi shop doe je zo:
 
1. Selecteer de Nintendo DSi shop op je Nintendo DSi (XL) door op ‘Start‘ te tikken.
2. Tik nu op ‘Add Nintendo DSi Points‘. 
3. In dit scherm tik je op ‘Redeem Nintendo Points Card‘.
4. Voer de Nintendo code in en tik wederom op ‘Ok‘.
5. Het tegoed op je Nintendo eShop Card is omgezet naar DSi Points. Deze zijn toegevoegd aan 
    je DSi-winkelaccount. 

Nintendo code inwisselen via de Nintendo eShop doe je zo:
 
1. Selecteer de Nintendo eShop op je Nintendo 2DS, 3DS of WiiU.
2. Tik in de shop op het ‘Tegoed (aanvullen)‘ icoon.
3. Tik nu op ‘Tegoed aanvullen met een Nintendo eShop Card‘.
4. Voer de code in zodra hierom gevraagd wordt en volg verdere instructies op je console.
5. Bevestig je invoer.
6. Het tegoed op je Nintendo eShop Card is toegevoegd aan je Nintendo eShop account.
 

Nu je de Nintendo code hebt ingevoerd via één van de bovengenoemde manieren, wensen wij je veel 

Nintendo game plezier!

Koop direct een Nintendo eShop Card 
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