
Colecciona Unidades 
à medida que jogas 
para desbloqueares as 
seguintes recompensas:
- Tema Far Cry® 3
- Pacote de tatuagens
-  Revólver: Arma especial 
«Cannon Revolver» para 
jogador individual

-  Missão exclusiva: Missão 
exclusiva para jogador 
individual «Testing Unit»

Compra conteúdo 
adicional

Partilha com os teus 
amigos

Preso?
Visualiza as Perguntas 
Frequentes, os guias passo 
a passo, e muito mais.
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Cria a tua conta gratuita em 
uplay.com para benefi ciares de 

conteúdo exclusivo para os teus jogos.

Ativa o teu Uplay™ Passport para 
desbloqueares todas as partes ONLINE 

do FarCry®3 Co-Op & Multijogador 
Competitivo, assim como a capacidade 

de partilhar os mapas que criaste 
usando o Editor de Mapas FarCry®3 
com os teus amigos e a comunidade.

Para mais informação, consulta 
o folheto do teu Uplay™ Passport.

Obtém mais coisas para os teus jogos!

Uplay, the Uplay logo, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment. Far Cry® 3 © 2012 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft and the Ubisoft logo are 
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PARA JOGAR ONLINE, DESBLOQUEAR CONTEÚDO EXCLUSIVO OU ACEDER A FUNCIONALIDADES ONLINE É NECESSÁRIA UMA LIGAÇÃO À INTERNET DE BANDA LARGA E UMA CONTA UPLAY VÁLIDA. PRECISA 
DE TER MAIS DE 13 ANOS PARA CRIAR UMA CONTA UPLAY OU, ENTÃO, CONSENTIMENTO PARENTAL. A UBISOFT PODE CANCELAR UMA OU MAIS FUNCIONALIDADE ONLINE APÓS UM AVISO PRÉVIO DE 30 
DIAS, PUBLICADO EM WWW.UPLAY.COM. Para informação adicional sobre os termos e condições aplicáveis a este jogo e a actualizações, consulta www.uplay.com.
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 AVISO Antes de começares a jogar, consulta os manuais da consola 
Xbox 360®, do Sensor Kinect® Xbox 360 e dos periféricos, para informações sobre 
segurança e saúde. www.xbox.com/support. 

Aviso Importante de Saúde: Epilepsia Fotossensível

Existe um número muito reduzido de pessoas que podem ter um ataque 
epiléptico ao serem expostas a determinadas imagens visuais, incluindo luzes 
ou padrões intermitentes que poderão aparecer em videojogos. Mesmo pessoas 
sem antecedentes de tais ataques ou de epilepsia poderão sofrer de doença não 
diagnosticada que pode provocar “ataques de epilepsia fotossensível” ao verem 
videojogos. Os sintomas podem incluir tonturas, alterações da visão, espasmos nos 
olhos ou na cara, espasmos ou tremor nos braços ou nas pernas, desorientação, 
confusão, perda momentânea de percepção e perda de consciência ou convulsões 
que podem resultar em ferimentos devido a quedas ou no embate em objectos 
próximos. Para de jogar imediatamente e consulta um médico se observares 
algum destes sintomas. Os pais devem observar os seus fi lhos ou consultá-
los relativamente a estes sintomas — as crianças e os adolescentes têm maior 
probabilidade de sofrer esses ataques. O risco de ataques de epilepsia fotossensível 
pode ser reduzido, afastando-te do ecrã; utilizando um ecrã mais pequeno; jogando 
numa sala bem iluminada; e não jogando quando te sentires sonolento ou fatigado. 
Se tiveres antecedentes, ou se houver alguém na tua família com antecedentes de 
ataques ou epilepsia, consulta um médico antes de jogares.
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ACESSO AO MANUAL DO JOGO
O manual de instruções do jogo encontra-se convenientemente incorporado no próprio jogo.

Para ver o manual de jogo, basta aceder ao Menu Principal, ir a Options (Opções), e selec-
cionar a opção do User Manual (Manual do Utilizador). Podes também aceder a ele a partir 
do Menu de Pausa – vai a Handbook (Manual) e selecciona o 5º separador denominado User 
Manual (Manual do Utilizador).

O manual do jogo permite-te encontrar todas as respostas de que precisas, com maior facili-
dade e rapidez. Para além disso, nunca se desgastará com o tempo e nunca correrás o risco 
de o perder. A implementação deste manual do jogo é também mais uma decisão da Ubisoft 
no sentido de ajudar a proteger os recursos naturais do nosso Planeta.
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COMANDOS (PREDEFINIDOS)
A PÉ / NUM VEÍCULO

_ (SEGURAR) INVENTÁRIO 
DE ARMAS

] APONTAR ARMA
(CÂMARA) AFASTAR

TRAVAR/MARCHA-ATRÁS

< ABRIR
MAPA

`   LANÇAR
(CÂMARA) TIRAR UMA FOTO 

x   DISPARAR
(CÂMARA) APROXIMAR
ACELERAR

Y  (PREMIR) ARMA ANTERIOR
(SEGURAR) CURAR

B  AGACHAR-SE / DESLIZAR
TRAVÃO DE MÃO

A  SALTAR
TROCAR DE LUGARES

X  RECARREGAR
(SEGURAR) INTERAGIR
(SEGURAR) ENTRAR / SAIR

C  OLHAR
(CLICAR) INVESTIDA/ABATER
OLHAR /OLHAR PARA TRÁS

LANÇAR PEDRA
PRÓXIMA CANÇÃO

USAR OBJECTO
FABRICADO 1

USAR OBJECTO
FABRICADO 2

USAR CÂMARA
RÁDIO LIGADO / DESLIGADO

> MENU

L MOVER-SE
(CLICAR) CORRER

(CLICAR LEVEMENTE) SUSTER 
RESPIRAÇÃO

 CONDUZIR
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COMANDOS PARA UM JOGADOR

A PÉ NUM VEÍCULO

ESPECIAL: CÂMARA

Disparar x

Apontar ] 

Correr Clicar em L 

Trocar de arma Y

Lançar `

Curar Segurar Y

Saltar A

Agachar-se B

Deslizar B (em corrida)

Recarregar X

Investida/Abater Clicar em C

Interagir com
objecto

Segurar X

Olhar C

Mover-se L

Menu de Abrir Jogo > 

Abrir Mapa <

Usar Câmara l para cima

Lançar Pedra
(distracção)

l para a direita

Usar objecto
fabricado 1

l para a esquerda

Usar objecto
fabricado 2

l Para baixo

Inventário de
armas/Roda

Segurar _

Entrar/Sair Segurar X

Acelerar x

Travar/Marchaatrás ]

Olhar C

Olhar para trás C para baixo

Travão de mão B

Trocar de lugares A

Rádio Ligado /
Desligado

l para cima

Próxima Canção
da Rádio

l para a direita

Olhar C

Aproximar/Afastar x / ]

Fixar inimigos Aproximar com x

Tirar uma foto `

Mover L

Guardar Câmara l para cima

Y  (PREMIR) ARMA ANTERIOR 
(SEGURAR) CURAR

B  AGACHAR-SE / DESLIZAR 
TRAVÃO DE MÃO

A  SALTAR 
TROCAR DE LUGARES

X  RECARREGAR 
(SEGURAR) INTERAGIR 
(SEGURAR) ENTRAR / SAIR

C  OLHAR 
(CLICAR) INVESTIDA/ABATER 
OLHAR /OLHAR PARA TRÁS
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_ (SEGURAR) INVENTÁRIO DE ARMAS

] APONTAR

< FIXAR INIMIGO
(SEGURA) TABELA DE

CLASSIFICAÇÃO

`  LANÇAR

x  DISPARAR

Y  TROCAR DE ARMA
(SEGURAR) CURAR

B  AGACHAR-SE / DESLIZAR

A  SALTAR
AGARRAR-SE À VIDA

X  RECARREGAR
(SEGURAR) INTERAGIR

C  OLHAR
(CLICAR EM) INVESTIDA

APOIO DA EQUIPA

C4 / MINA

> MENU

L MOVER-SE
(CLICAR) CORRER

L + C 
(CLICAR EM AMBOS OS MANÍPULOS)

GRITO DE BATALHA

COMANDO DE JOGADOR PVP

Disparar x

Apontar ] 

Lançar `

Trocar de arma Y

Curar Segurar Y

Agachar-se B

Deslizar B (em corrida)

Saltar A

Recarregar X

Interagir com
objecto

Segurar X

Olhar C

Mover-se L

Menu de Abrir Jogo > 

Fixar Inimigo <

Tabela de 
classifi cação

Segurar <

Apoio da Equipa l para a direita

C4 / Mina lpara a esquerda

Investida/Abater Clicar em C

Grito de Batalha Clicar em ambos os 
manípulos L + C 

Reanimar Compan-
heiro de Equipa

Segurar X

Agarrar-se à vida X repetidamente

COMANDOS ESPECÍFICOS
DE COOPERAÇÃO

Fixar Roda Segurar <

Tiro de impulso l para a direita

Ferramenta de
Reparação

l para cima
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`  LANÇAR

Y  TROCAR DE ARMA 
(SEGURAR) CURAR

B  AGACHAR-SE / DESLIZAR

A  SALTAR 
AGARRAR-SE À VIDA

X  RECARREGAR 
(SEGURAR) INTERAGIR

C  OLHAR 
(CLICAR EM) INVESTIDA

UPLAy
Obtém recompensas exclusivas, obtém ajuda quando fi cares preso, lê as últimas notícias
e descobre muitas outras vantagens ao entrares na comunidade Uplay da Ubisoft.

GARANTIA
A Ubisoft garante ao comprador original deste programa de computador que o disco (CD)/ 
cartucho fornecido com o produto não apresenta qualquer defeito durante um período de 
utilização normal de noventa (90) dias a contar da data de compra indicada na factura. 
Na primeira ocorrência, por favor, devolve o produto defeituoso ao local de compra,  jun-
tamente com o teu recibo válido. Se, por qualquer razão, isto não for possível (e ainda não 
tiverem decorrido os 90 dias a contar da data da compra), então o disco/cartucho defeitu-
oso deverá ser devolvido à Ubisoft no endereço abaixo, juntamente com o recibo datado, 
local de compra, uma explicação que descreva o defeito e todas as embalagens originais.

Endereço para devoluções:

Ubisoft, Chertsey Gate East, London Street, Chertsey, Surrey, United Kingdom, KT16 8AP 

Quando for necessária uma chave de CD para aceder ao jogo online, esta não pode ser 
reproduzida ou substituída. É da responsabilidade do comprador original manter esta 
chave de CD em local seguro. Chaves de CD perdidas, roubadas, ou danifi cadas, não 
podem ser substituídas.
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APOIO TÉCNICO
Se tiveres dificuldades com o teu jogo Ubisoft, por favor, contacta o nosso centro de 
soluções online aberto 24 horas em www.ubi.com/uk.
O nosso serviço telefónico automático está disponível 24 horas por dia através
do 0871 664 1000. (Número sujeito ao tarifário da PT)

A opção de serviço Live está disponível das 11:00h às 20:00h, de Segunda a Sexta
(excepto feriados).
Por favor, mantém-te frente ao teu computador quando telefonares à nossa equipa de apoio
para ser possível resolver os problemas sobre os quais nos questionas.

Jogo defeituoso:
Se julgas que o teu jogo está defeituoso, por favor, contacta a nossa equipa de apoio antes 
de devolveres o produto ao distribuidor. Uma discrepância entre o teu sistema operativo  
e as especificações requeridas para o jogo pode resultar em erros durante o jogo, tais como:  
o ecrã regressa ao ambiente de trabalho ou congela, os gráficos são irregulares ou existem
mensagens de erro.

Jogo danificado:
Se o teu jogo estava danificado quando foi comprado, por favor, devolve-o ao distribuidor
juntamente com um recibo válido.

Se o teu recibo já expirou e estás dentro das 90 dias do período de garantia, por favor,
contacta a equipa de apoio da Ubisoft para verificação.

Por favor, tem em atenção que não oferecemos pistas e dicas no nosso centro de
apoio técnico.
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NOTA
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NOTA
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