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ACESSO AO MANUAL DO JOGO
O manual de instruções do jogo encontra-se convenientemente 
incorporado no próprio jogo.

Para visualizar o manual no jogo, acede ao menu de Pausa e selecciona 
Centro de Treino do Animus. O manual do jogo permite-te encontrar todas 
as respostas de que precisas, com maior facilidade 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.

COMANDOS
CONTROLADOR XBOX 360

 

 / Apontar / Bloquear

 / Enviar Praticante / Roda 
de capacidades do praticante

 / Mover-se
Botão  / Centrar câmara
/ Trocar o lado da câmara

 / Inventário Rápido 

 / Menu do Mapa

 / Correr em velocidade / Corrida livre

 / Recarregar / Roda do inventário

 / Ferramenta

 / Interagir / Contra-atacar

 / Andamento rápido / Saltar / 
Quebrar a defesa

 / Assassinar /
Arma de investida

 / Câmara
Botão  / Centrar câmara / Trocar o lado da câmara

 /
Menu de Pausa
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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 http://support.ubi.com.

O nosso serviço telefónico automático está disponível 24 horas por dia 
através do 0871 664 1000. (Número sujeito ao tarifário nacional).

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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