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CustoMer support
Having problems? 
Email Support - support@505games.com 
If you are experiencing problems with your 505 Games product please send us an email providing as much detail as possible so 
we can provide help in resolving any technical issues. You can find out more about the 505 Games product range by visiting our 
website at www.505games.com

Address: 505 Games 
21301 Burbank Boulevard | Ste 100-A | Woodland Hills | CA 91367 
Tel: (818) 540-3000

BeM-VINDo
PAYDAY™ 2 é um game de tiro para até quatro jogadores recheado de ação, que permite aos jogadores 
vestir as máscaras da gang original de PAYDAY - Dallas, Hoxton, Wolf e Chains – à medida que atravessam 
Washington DC para uma onda de crimes épica.

A nova rede CRIMENET oferece uma enorme variedade de contratos dinâmicos, e os jogadores são 
livres para escolherem qualquer um, desde furtos a lojas de conveniência ou sequestros, a grandes 
crimes cibernéticos ou assalto aos cofres dos grandes bancos. Uma vez em DC, por que não participar da 
comunidade local e fazer alguns servicinhos políticos?

Até quatro jogadores podem trabalhar em conjunto, e à medida que progridem, os trabalhos tornam-
se maiores, melhores e mais recompensadores. Além de ganhar mais dinheiro e tornar-se uma lenda 
do crime, novas customizações para personagens e habilidades permitirão ao grupo desenvolver e 
customizar suas próprias armas e equipamentos.

Tendo dito isto – bem-vindo ao mundo de PAYDAY™ 2.
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  Xbox Guide

BOTÃO AÇÃO

Botão BACK Tela da Missão

Botão START Menu Interno do Jogo

Gatilho Direito (RT) Arma de Fogo

Botão Superior 
Frontal Direito (RB)

Gritar/Interagir

Botão Y Trocar de Arma

Botão B Agachar/Saltar (Pular)

Botão A Saltar

Botão X Recarregar

BOTÃO AÇÃO

Analógico 
Direito

(pressione) Ataque  
Corpo-a-Corpo

Direcional Arma on/off

Analógico 
Esquerdo

(pressione) Correr

Botão superior 
frontal esquerdo 
(LB)

Usar Equipamento / Jogar 
Bolsa

Gatilho 
esquerdo (LT)

Mirar para Baixo

ADVERTÊNCIA Antes de jogar, leia os manuais do console Xbox 360®, do 
Sensor Kinect® ou dos acessórios para obter informações importantes sobre saúde e 
segurança. www.xbox.com/support. 

Advertência de saúde Importante: Ataques decorrentes da fotossensibilidade

Uma pequena parcela da população pode apresentar ataques epiléticos ou 
convulsões quando exposta a certas imagens, incluindo os flashs das luzes ou padrões 
que aparecem nos video games. Mesmo as pessoas sem histórico de ataques ou 
epilepsia podem ser portadoras de condição não diagnosticada que pode causar 
“ataques epiléticos convulsivos” ao se expor aos video games. Os sintomas podem 
incluir vertigem, visão alterada, torção de olhos e rosto, movimentos abruptos ou 
tremor nos braços ou pernas, desorientação, confusão, perda momentânea 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 pode ser reduzido posicionando-se mais distante da 
tela; utilizando-se uma tela menor, jogando em uma sala bem iluminada; e não jogar 
quando estiver se sentindo sonolento ou cansado. Se você ou qualquer membro da 
sua família tiverem histórico de ataques ou de epilepsia, consulte um médico antes de 
jogar.


