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CoNtrolEs

 
 

 

Y
X
B  
A

 StaRt



  esquerda no comando d

  direita no comando d

  para cima no comando d

 para baixo no comando d

 
BacK

Guia Xbox

 Stick 
esquerdo

 Stick direito 

Stick esquerdo Mover
Botão do stick esquerdo Volta de 180°
Stick direito  Ver
Botão do stick direito Impulso de energia
esquerda no comando d escolher espingarda
direita no comando d escolher pistola/fazer combo Glaive
 para cima no comando d  lanterna
para baixo no comando d Mini-inventário
lt apontar
Rt   disparar arma
lB lançar granada
 RB lançar Glaive
X Recarregar arma/premir continu 
  amente para recolher objecto
Y  activar o escudo/premir continu  
  amente para mudar   
a  esquivar/ entrar no abrigo /premir  
  continuamente para fazer um sprint 
B ataque corpo-a-corpo / movimento  
  fi nal / acção
StaRt Menu pausa
BacK Menu inventário
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lIga-tE à xbox lIVE
Joga com qualquer pessoa, em qualquer lugar e a qualquer hora no  
Xbox LIVE. Cria o teu perfil (o teu gamercard). Fala com amigos.  
Faz o download de conteúdos a partir do Mercado Xbox LIVE. Envia e 
recebe mensagens de voz e vídeo. Liga-te e participa no futuro.

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 as restrições de acesso, os pais e encarregados de educação 
podem definir limites para o conteúdo a que os jogadores mais jovens 
podem aceder com base na classicação do conteúdo. Para obter mais 
informações, visite www.xbox.com/familysettings

MENu prINCIpal 
Utiliza este menu para começar partidas novas ou continuar 
outras em curso, iniciar o componente multiplayer ou aceder às 
opções de configuração .
Single Player: começa uma partida nova, continua uma que 
esteja em curso ou carrega uma guardada .
xbox LiVE: escolhe esta opção para procurar partidas 
multiplayer mediante a Xbox lIVe .
interconexão (System Link): joga numa rede local .
Opções: ajusta os controles e as opções do ecrã e do som e 
guarda a configuração dos dispositivos .

guarDar o Jogo
a função auto-save do dark Sector guarda o jogo 
automaticamente cada vez que completas uma zona .  
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DaNos
cada vez que sofreres danos, o ecrã aparecerá 
intermitentemente a vermelho e terás que procurar abrigo para 
recuperares a energia (a recuperação é automática) .

MErCaDo NEgro
para ampliar ou melhorar o seu arsenal de armas, os jogadores 
podem visitar um mercado negro clandestino e aí gastar os seus 
rublos (rubles) ou trocar os objectos que tenham encontrado 
durante o jogo . as armas adquiridas podem ser guardadas no 
armário, para que assim seja possível aceder-lhes a partir de 
outros mercados negros . as zonas em que há mercados negros 
estão muitas vezes marcadas com o símbolo da flor de lótus .

DoWNloaD DE CoNtEÚDos
Visita o Bazar Xbox lIVe para fazeres download de material 
adicional .
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MultIplaYEr

o dark Sector apresenta dois exclusivos modos de jogo 
multiplayer – InFectIon (InFecÇÃo) e epIdeMIc (epIdeMIa) – 
que podem ser jogados online ou mediante interconexão .

iNFECTiON: ao começar as rondas, um dos participantes 
encarnará Hayden tenno (ficando dotado da potência máxima) 
e terá à sua disposição todas os upgrades da Glaive e todos 
os poderes de evolução . os restantes jogadores formarão 
uma equipa de soldados Hazmat e poderão usar as armas 
dos inimigos, colocar minas de proximidade e comunicar a 
localização de Hayden ao resto dos seus companheiros . o 
objectivo da equipa é utilizar tácticas de grupo para encurralar 
e assassinar Hayden . o jogador que conseguir matá-lo passará 
a desempenhar o papel de Hayden e terá que enfrentar os 
restantes .

EPiDEMiC: neste modo os participantes dividem-se em duas 
equipas, sendo que em cada uma delas há um jogador que 
desempenha o papel de Hayden . o objectivo de cada equipa 
é matar o Hayden do bando contrário ou conseguir diversos 
objectivos: sobreviver, manter com vida o seu Hayden, atacar 
o objectivo dos seus adversários ou matar o Hayden da outra 
equipa . .
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apoIo ao ClIENtE

todos na d3publisher da europa trabalhamos arduamente para 
nos assegurarmos de que tu, o cliente, te divirtas tanto jogando 
com os nossos produtos como nós nos divertímos criando-
os . Reunimos todos os esforços para garantir que os nossos 
produtos não tenham problemas . Mas, nas raras ocasiões em 
que nos tenha escapado algo no controlo de qualidade, queremos 
proporcionar-te a solução o mais rápido possível .

no apoio ao cliente levamos o nosso trabalho muito a sério . 
assim, no caso de teres problemas com algum dos nossos 
produtos, por favor contacta-nos . Verás que no nosso sítio web 
há respostas a numerosas perguntas, incluindo pistas, truques 
e estratégias para os jogos . Se não conseguires encontrar 
o que precisas, não terás que ultrapassar um caminho de 
obstáculos . os encantadores membros do serviço de apoio ao 
cliente (que, evidentemente, são seres humanos e não máquinas) 
irão ajudar-te a voltar a desfrutar das coisas importantes da 
vida . . . os videojogos .

sitio web 
este é o melhor lugar para encontrar conselhos e estratégias 
para os nossos jogos . . 
www.d3p.co.uk

E-mail:  
support@d3p .us 
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garaNtIa lIMItaDa
1. GaRaNTia LiMiTaDa . a d3publisher of europe, ltd ., a sua 
proprietária e empresas afiliadas (no conjunto referidas como 
“empresa”) e/ou a sua distribuidora certifica ao comprador original 
deste produto de software intitulado “dark Sector”, que inclui 
software de computador e qualquer media e/ou materiais impressos 
associados (no conjunto referidos como “programa”), que o meio 
no qual o programa foi gravado estará livre de defeitos em material 
e mão-de-obra por 90 dias a contar a partir da data de compra . 
Se no meio no qual o programa foi gravado for encontrado algum 
problema no espaço de 90 dias a contar da data original da compra, 
pode devolver o programa e todos os materiais que o acompanham, 
em conjunto com o talão original de compra, ao local onde o obteve, 
para uma devolução integral do dinheiro ou substituição do produto, 
de acordo com as normas de devolução do estabelecimento . esta 
garantia está limitada ao suporte que contém o programa, como 
providenciado originalmente pela empresa, e não se aplica ao 
uso e desgaste normais . esta garantia não será aplicável e será 
considerada nula se o defeito for provocado por tratamento indevido 
ou negligência . Quaisquer garantias determinadas por lei estão 
expressamente limitadas ao período de 90 dias descrito acima .

2. na máxima extensão da lei, a empresa, nem as empresas a 
ela ligadas, autorizam qualquer ligação a, transmissão sobre, 
ou resultados ou uso de, qualquer ligação em rede ou serviços 
providenciados (ou que não conseguem ser providenciados) através 
do programa . o consumidor é responsável pela avaliação das suas 
próprias necessidades de hardware e, se aplicável, às necessidades 
de transmissão em rede, e os resultados obtidos a partir daí . 
concoRda eXpReSSaMente QUe o USo do pRoGRaMa É 
FeIto poR SUa conta e RISco . o pRoGRaMa É pRoVIdencIado 
nUMa BaSe “tal QUal”, a MenoS QUe taIS GaRantIaS SeJaM, 
leGalMente, IncapaZeS de eXclUSÃo . À eXcepÇÃo do 
ReSpeIto pela GaRantIa lIMItada coMo deScRIta na SecÇÃo 
1, a eMpReSa e todaS aS eMpReSaS aFIlIadaS ReJeItaM 
todaS aS GaRantIaS e condIÇÕeS, oRaIS oU eScRItaS, 
eXplÍcItaS oU IMplÍcItaS, InclUIndo SeM lIMItaÇÃo QUaISQUeR 
GaRantIaS IMplÍcItaS oU condIÇÕeS de coMÉRcIo, lIGadaS 
a UM pRopÓSIto paRtIcUlaR, QUe nÃo InFRInJaM dIReItoS 
de teRceIRoS, e aQUeleS QUe poSSaM SURGIR do USo 
coMeRcIal, IndependenteMente do pRoGRaMa . a eMpReSa 
e aS coMpanHIaS a ela lIGada nÃo aSSUMeM QUalQUeR 
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ReSponSaBIlIdade poR danoS SoFRIdoS pelo conSUMIdoR, 
InclUIndo, MaS nÃo lIMItado a: peRda de dadoS, ItenS oU 
oUtRoS MateRIaIS de atRaSoS, FalHaS de entReGa, eRRoS 
caUSadoS pela eMpReSa e/oU eMpReSaS a ela lIGada, oU 
peloS eRRoS do conSUMIdoR e/oU oMISSÕeS . a empresa e 
as empresas a ela ligada, não dão garantias a respeito de qualquer 
software ou hardware providenciado pela empresa em ligação com o 
programa, à excepção do que acima foi expresso .

3. lIMItaÇÃo de ReSponSaBIlIdade . toMa conHecIMento e 
concoRda QUe a eMpReSa e aS eMpReSaS a ela lIGadaS 
nÃo aSSUMeM neM tÊM QUalQUeR ReSponSaBIlIdade poR 
QUalQUeR acÇÃo da eMpReSa oU doS SeUS pRoVedoReS de 
conteÚdoS, oUtRoS paRtIcIpanteS oU oUtRaS eMpReSaS no 
QUe dIZ ReSpeIto À oRIentaÇÃo, coMUnIcaÇÃo oU conteÚdo 
do pRoGRaMa . a eMpReSa e aS eMpReSaS a ela lIGada 
nÃo SÃo ReSponSÁVeIS poR QUalQUeR dano IndIRecto, 
acIdental, eSpecIal, pUnItIVo, eXeMplaR oU conSeQUente 
ReSUltante da poSSe, USo oU Mal FUncIonaMento do 
pRoGRaMa, InclUIndo danoS À pRopRIedade, peRda de 
RepUtaÇÃo, peRdaS oU FalHaS InFoRMÁtIcaS e, atÉ À 
MÁXIMa eXtenSÃo da leI, danoS poR FeRIMentoS peSSoaIS, 
MeSMo QUe aVISado da poSSIBIlIdade deSSeS danoS . 
eXcepto pelo eXpReSSaMente pRoVIdencIado aQUI, a total 
ReSponSaBIlIdade da eMpReSa e daS eMpReSaS a ela lIGada 
paRa coM o conSUMIdoR, e a coMpenSaÇÃo poR QUalQUeR 
QUeBRa deSta GaRantIa, É lIMItada apenaS pela QUantIa 
paGa pelo conSUMIdoR pelo pRoGRaMa, Se HoUVe alGUMa . 
poRQUe eM alGUnS teRRItÓRIoS nÃo É peRMItIda a eXclUSÃo 
oU lIMItaÇÃo de ReSponSaBIlIdade poR ceRtoS danoS, 
neSSeS teRRItÓRIoS, a ReSponSaBIlIdade da eMpReSa e 
daS eMpReSaS a ela lIGada É lIMItada À eXtenSÃo da leI .

4 . dISpoSIÇÕeS GeRaIS . esta garantia é regulada pela lei do Reino 
Unido .
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Notas
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