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Controlos do jogo
Controlador Xbox 360

Y  Mudar de arma

X Recarregar

B  Agachar / 
(manter premido) 
Ficar de bruços

A Saltar


 
 Guia Xbox

_  
Utilizar kits 
médicos

C 
Olhar / rodar
h  Morte furtiva / 

ataque corpo-a-corpo

] Mira x Disparar

Binóculos 
Visão térmica 

(ao apontar) Aproximar 
(ao apontar) Afastar 

<
Objectivos 
da missão

`  Lançar granada / 
utilizar Claymore

L Mover-se

j
Correr / 
(ao apontar) 
Suster a respiração

> Menu
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Biografia da personagem principal
Nome completo: Capitão Cole Anderson

Nome de código: “Sandman”
Nacionalidade: Americana 

Posto:  Atirador furtivo designado para a 
primeira unidade Task 121

Anderson cresceu no frio inóspito 
do Alasca, onde aprendeu 
as artes da caça, apontar e 

perseguir desde muito cedo. Após o seu pai ter sido morto em combate ao 
serviço dos Fuzileiros Navais no Vietname, Anderson decidiu alistar-se em 
sua memória. Cole juntou-se ao Corpo de Fuzileiros Navais após completar 
o ensino secundário e foi treinado para ser um atirador batedor, tendo-se 
graduado mais tarde na Academia de Rangers de elite do Exército Norte-
americano. Foi seleccionado rapidamente para o programa de recrutamento 
Delta Force e após ter cumprido serviço no Iraque durante a Operação 
Tempestade no Deserto, foi transferido para uma nova unidade conjunta 
Task 121 responsável por combater o tráfico de drogas e milícias armadas 
na região da Ásia-Pacífico. Anderson é leal e persistente, mas o hábito de 
manifestar as suas opiniões já o meteu em sarilhos mais de uma vez.

Menu principal
No menu principal podes iniciar um novo jogo, continuar a partir de um jogo 
guardado, iniciar um jogo multijogador ou configurar as definições de jogo.
Um jogador — esta opção permite-te jogar no modo de um único jogador.
Multijogador — esta opção permite-te jogar no modo multijogador.
Opções — permite-te alterar as definições do jogo.
Créditos — esta opção permite visualizar os programadores do jogo.

Interface
1.  Indicador de visibilidade — apresenta se o jogador foi localizado por 

um inimigo e a partir de que direcção, assim como quanto tempo ainda 
tem até um jogador ser localizado.
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2.  Ícone de posição (postura) — apresenta a posição do jogador. 
Um jogador pode estar de pé, agachado ou deitado.

3. Energia — apresenta a energia restante do jogador.
4. Kit médico — apresenta quantas seringas de cura o jogador possui.
5.  Contador de munições — apresenta quantas munições a arma actual 

ainda possui e o número de granadas.
6.  Mini mapa — apresenta a tua posição, assim como a posição dos teus 

aliados e inimigos.
7.  Ícone de interacção — é apresentado quando um jogador pode 

interagir com um objecto no ecrã; por exemplo, recolher uma arma, 
subir uma escada ou colocar um explosivo.

8. Sensor de vento — apresenta a força e direcção do vento.
9.  Indicador de impacto — o ponto vermelho visível ao olhar pela mira 

de uma espingarda telescópica apresenta o ponto de impacto de uma 
bala. A sua posição tem por base a força do vento e a distância. No 
nível de dificuldade mais elevado este elemento não está disponível.

10.  Marca de navegação – a marca de navegação indica um 
ponto de interesse.

Jogabilidade
Movimentos

L é utilizado para efectuar movimentos. C ié utilizado para rodar a 
personagem e apontar.

Trocar de arma
Podes mudar a arma principal premindo o botão Y (Y). 
Para seleccionares um equipamento diferente, utiliza o botão direccional.
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Modo de focagem
O modo de focagem apenas se encontra disponível ao olhar pela mira. 
Quando o fizeres, prime o manípulo direito (C) para abrandar o tempo. 
Esta capacidade torna um atirador furtivo mais preciso e letal. Isso 
permite-te eliminar facilmente inimigos em movimento ou ocultos

Multijogador
Um modo multijogador permite desafiar outros jogadores na pele de um 
atirador furtivo. A precisão e um bom esconderijo são os factores chave 
para a vitória.

1.  Mini mapa — apresenta a tua posição, assim como a posição dos teus 
aliados e inimigos.

2. Contador de pontos — apresenta a pontuação actual.

3.  Contador de munições — apresenta quantas munições a arma actual 
ainda possui e o número de granadas.

4. Cronómetro — apresenta o tempo até ao final de um assalto.

Os kits médicos não se encontram disponíveis durante um jogo multijogador. 
O sistema de regeneração automática está activo. Basta evitar sofrer danos 
durante algum tempo para que a energia se regenere.

Xbox LIVE
O Xbox LIVE® é a tua ligação a mais jogos, mais entretenimento e mais 
diversão. Visita www.xbox.com/live para mais detalhes. 
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Ligar
Antes de poder utilizar o Xbox LIVE, deve ligar a sua consola Xbox 360 a 
uma ligação Internet de banda larga ou de alta velocidade e subscrever o 
serviço Xbox LIVE. Para determinar se o Xbox LIVE se encontra disponível 
na sua área e para obter informações acerca de como se ligar ao 
Xbox LIVE, visite a página www.xbox.com/live/countries
Restrições de Acesso
Com estas ferramentas simples e flexíveis, os encarregados de educação 
podem decidir os jogos aos quais os jogadores jovens podem aceder 
com base na classificação do respectivo conteúdo. Os encarregados de 
educação podem vedar o acesso a conteúdos classificados com adultos. 
Aprove quem e como a sua família interage com outras pessoas online com 
o serviço Xbox LIVE. Defina também durante quanto tempo eles podem 
jogar. Para mais informações, visite www.xbox.com/familysettings

Suporte técnico 
É possível obter suporte online consultando o nosso site Web em:  
http://www.city-interactive.com/ 
Também podes enviar-nos um e-mail para: support@city-interactive.com
Telefone: +48 22 619 85 90

Garantia limitada 
A City Interactive SA garante ao comprador original deste produto de software 
informático que o disco fornecido com este produto não deve apresentar 
qualquer defeito durante um período de utilização normal de 90 (noventa) dias 
a contar da data de compra da factura. Em primeiro lugar, devolve o produto 
defeituoso no ponto de venda juntamente com o recibo válido. Se por algum 
motivo tal não for possível (e estiver dentro dos 90 dias a contar da data de 
compra), o disco defeituoso deve ser devolvido à City Interactive SA utilizando 
a morada abaixo, juntamente com o recibo datado, local da compra, uma 
declaração a descrever a anomalia e todas as suas embalagens originais.  

Morada para devolução: 
City Interactive S.A. , Zupnicza 17, 03-821 Varsóvia, Polónia.
A City Interactive S.A. não se responsabiliza por devoluções não 
autorizadas de produtos e reserva o direito de enviar tais devoluções não 
autorizadas de volta ao cliente. 


