


Advertências de Saúde Importantes sobre Video Games
Ataques decorrentes da fotossensibilidade
Uma pequena parcela da população pode apresentar ataques epiléticos ou convulsões 
quando exposta a certas imagens visuais, incluindo os flashs das luzes ou padrões que 
aparecem nos video games. Mesmo as pessoas que não têm histórico de ataques ou 
epilepsia podem ser portadoras de condição não diagnosticada que pode causar tais 
“ataques epiléticos convulsivos” ao se expor aos video games. 

Esses ataques podem apresentar vários sintomas, incluindo vertigem, visão alterada, 
movimentos abruptos ou tremor nos braços ou pernas, desorientação, confusão ou 
perda momentânea da consciência. Os ataques também podem causar perda da 
consciência ou convulsões que podem ocasionar ferimentos em decorrência de  
queda ou choque contra objetos. 

Pare imediatamente de jogar e procure um médico se você tiver algum desses 
sintomas. Os pais devem ficar atentos ou perguntar às crianças sobre esses sintomas—
crianças e adolescentes são mais suscetíveis que os adultos a esses ataques. O risco de 
ataques epiléticos pode ser reduzido tomando-se algumas precauções: sentar-se mais 
longe da tela; usar uma tela menor, jogar em uma sala bem iluminada; e não jogar 
quando estiver se sentindo sonolento ou cansado.

Se você ou qualquer membro da sua família tiver histórico de ataques ou de epilepsia,  
consulte um médico antes de jogar.

ADVERTÊNCIA Antes de jogar este jogo, leia os manuais do console e acessórios 
do Xbox 360® para obter informações importantes sobre segurança e saúde. Guarde 
os manuais para referência futura. Para obter novos manuais do console e acessórios, 
visite www.xbox.com/support.
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Xbox LIVE
No Xbox LIVE® você tem acesso a mais jogos, mais entretenimento e mais 
diversão. Saiba mais em www.xbox.com/live. 

CONEXÃO
Antes de usar o Xbox LIVE, conecte o seu console Xbox à conexão de alta 
velocidade da Internet e cadastre-se para se tornar um membro do Xbox LIVE. 
Para mais informações sobre a conexão e como determinar se o Xbox LIVE está 
disponível em sua região visite www.xbox.com/live.

CONTROLE DE CONTEÚDO PELOS PAIS
Essas ferramentas flexíveis e fáceis de usar permitem que pais e responsáveis 
decidam a quais jogos as crianças podem ter acesso, com base na classificação de 
conteúdo. Os pais podem restringir o acesso a conteúdo classificado para adultos. 
Aprove quem da família pode interagir com outras pessoas online e como fazê-lo 
com o serviço Xbox LIVE, e estabeleça limites de tempo para os jogos. Para obter 
mais informações, acesse www.xbox.com/familysettings.

CONTROLES DO JOGO

CONTROLES ADICIONAIS
RASTEJAR PELA PAREDE: Segure  em frente a uma superfície plana e 
pressione .

CANCELAR WEB RUSH: Pressione  quando estiver no modo Web Rush.

CORRER PELA PAREDE: Segure  enquanto estiver rastejando na parede 
(Somente em Manhattan). 

PULO ALTO: Pressione e segure  (somente em Manhattan).

MANTER PRECIONADO: FOTO

TEIA - RECUAR

MINIMAPA(ALTERNAR)

MOVIMENTO
(PRESSIONAR: ENCOSTAR 
NA PAREDE)

BALANÇAR NA TEIACELULAR

PAUSE

MANTER PRESSIONADO: 
MODO WEB RUSH

TOQUE: QUICK WEB RÁPIDO

INTERAGIR / ESQUIVAR

ATACAR

MANTER PRESSIONADO: 
TEIA - AGARRAR

TOQUE: TEIA - DISPARAR

PULAR

CONTROLE DE CÂMERA
(PRESSIONAR:

REDEFINIR CÂMERA)
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MENU PRINCIPAL
Após iniciar o jogo e selecionar um dispositivo de armazenamento, há várias 
opções a escolher.

CONTINUE (Continuar): Retome o jogo a partir do último ponto de controle 
alcançado.

NEW GAME (Novo jogo): Selecione o grau de dificuldade e inicie um novo jogo.

SETTINGS (Configurações): Ajuste as opções de áudio, brilho, jogabilidade, 
dificuldade e os controles.

EXTRAS: Veja os quadrinhos desbloqueados, as fotos tiradas, as biografias 
desbloqueadas dos personagens, a arte e os créditos.

CHALLENGES (Desafios): Jogue os desafios disponíveis e veja as classificações de 
cada um deles.

SALVANDO O JOGO
Em certos locais do jogo, os pontos de controle serão ativados 
para salvar o seu progresso. Os pontos de controle mais antigos 
são substituídos pelos mais novos. Quando um jogo estiver sendo 
salvo, o ícone de salvamento automático será exibido no canto 
esquerdo inferior da tela.

MENU DE PAUSA
Ao pressionar  várias opções serão exibidas.

RESUME (Continuar): Continue a sessão de jogo que está pausada no momento

OPTIONS (Opções): Ajuste as opções de áudio, de brilho, de jogabilidade, de 
dificuldade e dos controles.

QUIT GAME (Sair do jogo): do jogo e retorne ao menu principal.

MENU DO CELULAR
Ao pressionar   a tela do celular é exibida. Ela oferece várias opções.

MAP (Mapa): Exibe o mapa quando você estiver em Manhattan. Também exibe os 
objetivos atuais e informações sobre itens colecionáveis quando você estiver em 
determinada fase.

MESSAGES (mensagens): Exibe as mensagens que podem ser visualizadas.

EXPERIENCE UPGRADES (Aprimoramentos de experiência): Veja e compre os 
aprimoramentos disponíveis usando pontos de experiência.

WEB TECH UPGRADES (Aprimoramentos da Teia): Veja e compre os aprimoramentos 
disponíveis usando peças de tecnologia.

GAME STATS (Estatísticas do Jogo): Veja as estatísticas sobre o seu progresso no jogo. 

EXPERIENCE BAR (Barra de experiência): Exibe o nível atual do jogador e o 
progresso até o próximo nível.
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TELA DO JOGO

A. BARRA DE EXPERIÊNCIA: Mostra a experiência recebida ao cumprir 
objetivos e vencer combates.

B. CONTADOR DE COMBOS: Conta o número de golpes consecutivos no 
combo atual. O contador é zerado quando você sofre danos.

C. PEÇAS DE TECNOLOGIA: Mostra as peças de tecnologia obtidas nos 
combates e em itens colecionáveis.

D. SAÚDE DO JOGADOR: Quando o jogador sofre danos, as bordas da tela 
ficarão cada vez mais vermelhas. Use a teia para recuar e esconda-se nas 
sombras para recuperar a saúde.

E. INDICADORES DO WEB RUSH: É exibido em amarelo, roxo, vermelho, 
azul ou verde, para indicar o tipo de ação Web Rush que será executada.

WEB RUSH
O Web Rush pode ser ativado pressionando e segurando . O tempo 
irá desacelerar e o jogador verá indicadores do Web Rush mostrando 
diferentes ações que podem ser executadas na área. Destaque um 
indicador Web Rush e solte  para executar a ação associada ao ícone 
selecionado. Você também pode precionar , para usar o Web Rush, a fim 
de chegar ao indicador mais próximo do centro da tela.

AMARELO: Mostra um local para onde o jogador pode se deslocar usando 
o Web Rush.

ROXO: Indica que um nocaute furtivo pode ser executado.

VERMELHO: Mostra que um ataque Web Rush pode ser executado.

AZUL: Permite que o jogador use o Web Rush para ir até um objeto 
interativo na fase.

VERDE: Permite que o jogador use o Web Rush para ir até um objeto 
interativo ou aciona um desafio em Manhattan.

A

B

C

D

E
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CONTRATO DE LICENÇA DO SOFTWARE
IMPORTANTE - LEIA COM CUIDADO: O USO DESTE PROGRAMA ESTÁ SUJEITO AOS TERMOS DA LICENÇA DE SOFTWARE DEFINIDOS ABAIXO. O PROGRAMA 
INCLUI O SOFTWARE ANEXO A ESTE CONTRATO, A MÍDIA ASSOCIADA, QUAISQUER MATERIAIS IMPRESSOS, QUALQUER DOCUMENTAÇÃO ON-LINE 
OU ELETRÔNICA E TODAS E QUAISQUER CÓPIAS E OBRAS DERIVADAS DE TAIS MATERIAIS E SOFTWARE. AO ABRIR ESTA EMBALAGEM E/OU USAR O 
PROGRAMA, VOCÊ ACEITA OS TERMOS DESTA LICENÇA COM A ACTIVISION PUBLISHING, INC. ("ACTIVISION").

LICENÇA DE USO LIMITADO. Activision concede a você, exclusivamente para uso pessoal, uma licença não exclusiva, intransferível e limitada para usar 
uma cópia deste Programa . Todos os direitos não concedidos especificamente neste Contrato são negados pela Activision. Este Programa é licenciado e não 
comercializável. A sua licença não confere titularidade ou propriedade em relação a ele e não deve ser interpretada como uma venda de quaisquer direitos 
sobre o mesmo.

PROPRIEDADE. Toda a titularidade, direitos de proprietário e direitos de propriedade intelectual relacionados a este Programa e todas as cópias (incluindo, 
sem restrição, quaisquer títulos, códigos de computador, temas, objetos, personagens, nomes de personagens, enredos, diálogos, bordões, locais, conceitos, 
obras de arte, animação, sons, composições musicais, efeitos audiovisuais, métodos de operação, direitos morais e qualquer documentação relacionada e 
incorporada à este Programa) pertencem à Activision ou aos seus licenciantes.

Este Programa é protegido pelas leis de direitos autorais dos EUA, por tratados internacionais de direitos autorais, por convenções e por outras leis. Este 
Programa contém materiais licenciados, e os licenciantes da Activision podem defender seus direitos no caso de violação deste Contrato.

VOCÊ NÃO PODE: 

•	 Explorar	comercialmente	este	Programa	ou	qualquer	uma	de	suas	partes,	incluindo,	sem	restrição,	o	uso	em	LAN	Houses,	centros	de	jogos	de	computador	ou	
qualquer outro negócio baseado em local. A Activision poderá oferecer um Contrato de Licença Para Estabelecimento, a fim de permitir que você disponibilize 
o Programa para uso comercial. Veja as informações para contato abaixo.

•	 Vender,	alugar,	licenciar,	distribuir	ou,	de	qualquer	outra	forma,	transferir	este	Programa	ou	cópia	do	mesmo	sem	a	autorização	explícita,	prévia	e	por	escrito	
da Activision.

•	 Fazer	engenharia	reversa	ou	derivação	do	código-fonte,	modificar,	descompilar,	desmontar	ou	criar	obras	derivadas	deste	Programa,	no	todo	ou	em	parte.

•	 Remover,	desativar	ou	contornar	quaisquer	avisos	de	direitos	de	propriedade	contidos	no	Programa.	

•	 Hackear	ou	modificar	(ou	tentar	hackear	ou	modificar)	o	Programa	ou	criar,	desenvolver,	modificar,	distribuir	ou	usar	quaisquer	programas	de	software	a	
fim	de	obter	(ou	permitir	que	outros	obtenham)	vantagens	no	uso	deste	Programa	em	ambientes	de	jogos	multiplayer	on-line,	incluindo,	sem	restrição,	redes	
locais, quaisquer outras redes ou, ainda, a internet.

•	 Exportar	ou	reexportar	este	Programa	ou	qualquer	cópia	ou	adaptação	dele,	a	partir	da	violação	de	quaisquer	leis	ou	regulamentos	aplicáveis.

LIMITAÇÃO DE DANOS. EM NENHUM CASO A ACTIVISION SERÁ RESPONSÁVEL POR DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUÊNCIAS DECORRENTES DA 
POSSE, USO OU MAU FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA, INCLUINDO DANOS A PROPRIEDADES, PERDA DE REPUTAÇÃO, FALHA OU MAU FUNCIONAMENTO 
DE COMPUTADORES E, À EXTENSÃO PERMITIDA POR LEI, DANOS POR FERIMENTOS PESSOAIS, MESMO SE A ACTIVISION TIVER SIDO AVISADA SOBRE A 
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. A RESPONSABILIDADE DA ACTIVISION NÃO EXCEDERÁ O VALOR REAL PAGO PELA LICENÇA PARA USAR ESTE PROGRAMA. 
ALGUNS ESTADOS/PAÍSES NÃO PERMITEM A LIMITAÇÃO DE PRAZO DAS GARANTIAS IMPLÍCITAS E/OU A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS 
OU CONSEQUENTES, PORTANTO, AS LIMITAÇÕES OU EXCLUSÕES ACIMA PODEM NÃO SER APLICÁVEIS A VOCÊ. ESTA GARANTIA DÁ A VOCÊ DIREITOS 
LEGAIS ESPECÍFICOS E VOCÊ PODE TER OUTROS DIREITOS, QUE VARIAM DE UMA JURISDIÇÃO PARA OUTRA.

ENCERRAMENTO.	Sem	prejuízo	de	nenhum	outro	direito	da	Activision,	este	Contrato	será	encerrado	automaticamente	se	você	não	cumprir	seus	termos	e	
condições.	Em	tal	hipótese,	você	deve	destruir	todas	as	cópias	deste	Programa	e	todas	as	partes	que	o	compõem.

DIREITOS RESTRITOS DO GOVERNO DOS EUA. O Programa e a documentação foram desenvolvidos inteiramente com recursos particulares e são fornecidos 
sob	a	forma	de	“Software	Comercial	para	Computador”	ou	“software	restrito	para	computador”.	O	uso,	duplicação	ou	divulgação	pelo	Governo	dos	EUA	ou	
por um subcontratado do Governo dos EUA, está sujeito às restrições estabelecidas no subparágrafo (c)(1)(ii) das cláusulas de Direitos sobre Dados Técnicos 
e	Software	de	Computador	do	DFARS	252.227-7013	ou	estabelecidas	no	subparágrafo	(c)(1)	e	(2)	das	cláusulas	dos	Direitos	Restritos	Comerciais	de	Software	
de	Computador	na	FAR	52.227-19,	conforme	aplicável.	O	Fabricante/Contratado	é	a	Activision	Publishing,	Inc.,	3100	Ocean	Park	Boulevard,	Santa	Monica,	
California	90405.

DIREITO DE COMPENSAÇÃO. Como a Activision sofrerá danos irreparáveis caso os termos deste Contrato de Licença não sejam respeitados, você concorda 
que a Activision tem o direito, sem restrições, outros seguros ou prova de danos, de pedir judicialmente valores apropriados para indenização por violações a 
este Contrato, além de outras indenizações devidas à Activision previstas pelas leis aplicáveis.

INDENIZAÇÃO. Você concorda em indenizar, defender e inocentar a Activision, seus parceiros, afiliados, contratados, representantes, diretores, funcionários 
e agentes, por todos os danos, perdas e despesas oriundas direta ou indiretamente dos seus atos ou omissões no uso do Produto, de acordo com os termos 
do Contrato.

DISPOSIÇÕES GERAIS. Este contrato representa o  acordo entre as partes em relação à esta licença e prevalece sobre todos os acordos e representações 
anteriores entre elas. Ele poderá ser alterado somente mediante autorização por escrito de ambas as partes. Se qualquer cláusula deste Contrato for 
considerada inválida por alguma razão, tal cláusula deve ser revista apenas na extensão necessária para que seja válida, e as cláusulas restantes não serão 
afetadas. Este Contrato será interpretado pelas leis da Califórnia, do modo como tal lei é aplicada aos contratos celebrados entre residentes da Califórnia e 
executados dentro daquele estado, exceto conforme determinado por lei federal, e você concorda com a jurisdição exclusiva dos tribunais estaduais e federais 
de Los Angeles, Califórnia.
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ATENDIMENTO AO CLIENTE 
Internet: support.activision.com

Nossa seção de suporte na Internet tem as informações mais recentes disponíveis.
Atualizamos as páginas de suporte diariamente, então consulte-as primeiro para
obter soluções. Se não encontrar a resposta ao seu problema, envie as suas
dúvidas para nós usando o formulário de suporte online.

Suporte Activision:
Visite support.activision.com para obter as informações de contato e
os horários de funcionamento atualizados para o seu país e idioma.

Suporte ao cliente da Activision
100 N. Sepulveda Blvd, Suite 900
El Segundo, CA 90245 USA

SUPORTE TÉCNICO NO BRASIL:

Neoplay Games
(41) 3312-9609
suporte@suportegames.com.br


