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PoRtUGUês

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.

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.
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ContRoLos Do JoGo

Botão Y

Botão X

Botão B

Botão A

` Botão Superior Direito_ Botão Superior
 Esquerdo

 Manípulo
Analógico
Esquerdo


Botão Back

  Manípulo Analógico Direito 
Botão Direccional

Guia Xbox

 Botão Start

] Gatilho Esquerdo x  Gatilho Direito
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Controlos	 Função	no	jogo	 Função	do	menu

Manípulo analógico esquerdo Movimentar-se Mover destaque do menu

Manípulo analógico Direito Apontar

Premir o manípulo analógico direito Zoom 

Botão direccional   Mover destaque do menu

Botão _  Corrida curta

Botão ]  Activar habilidade especial

Botão `  Esquivar-se

Botão x Disparar arma

Botão A  Saltar Confirmar

Botão B  Alternar arma Cancelar

Botão X Recarregar Iniciar o jogo (Lobby) 

Botão A Interagir Alterar a cor (Lobby)

Botão StARt  Pausar o Jogo

Botão BACk Exibe objectivo actual

GARAntIA Do VIDeoJoGo
Este videojogo inclui uma garantia que cumpre a legislação do país onde foi 
adquirido, com uma duração não inferior a 90 (noventa) dias a partir da data de 
aquisição - (é necessária a prova de aquisição).

A garantia não é válida nos seguintes casos:

1/ o videojogo foi adquirido para utilização comercial ou profissional (tais utilizações 
são estritamente proibidas)

2/ o videojogo foi danificado devido a manuseio impróprio, acidente, ou utilização 
imprópria pelo utilizador.

Para obter mais informações acerca desta garantia, o consumidor deve contactar 
o revendedor a quem adquiriu o jogo, ou a linha telefónica de apoio do editor do 
videojogo no país onde este foi adquirido.
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