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ÍndiCe
 ADVERTÊNCIA: FOTOSENSIBILIDADE/ EPILEPSIA/CONVULSÕES

Uma porcentagem muito pequena de pessoas pode apresentar ataques epiléticos ou desmaios ao serem expostas 
a certos padrões de luz ou luzes intermitentes. A exposição a determinados padrões ou planos de fundo em uma 
televisão ou ao utilizar consoles pode provocar ataques epiléticos ou desmaios nessas pessoas. Esses fatores podem 
provocar sintomas de epilepsia não detectados anteriormente ou convulsões em pessoas que não tenham histórico 
de convulsões ou epilepsia. Se você ou qualquer pessoa na sua família sofre de epilepsia ou tem qualquer tipo de 
convulsões, consulte seu médico antes de jogar. INTERROMPA IMEDIATAMENTE o uso e consulte seu médico antes de 
voltar a jogar se você ou seu filho apresentar algum dos seguintes problemas de saúde ou sintomas:

 ` tontura ` tremedeira de olhos ou músculos ` desorientação ` qualquer movimento involuntário
 ` visão alterada ` perda de consciência  ` convulsões  ou espasmo. 

CONTINUE A JOGAR APENAS MEDIANTE APROVAÇÃO DE SEU MÉDICO.

Como usar e manusear consoles de forma a reduzir a probabilidade de convulsão
 ` Use em uma área bem iluminada e mantenha-se o mais distante possível da televisão.
 ` Evite televisões de tela grande. Use a televisão com menor tela disponível.
 ` Evite o uso prolongado do sistema PlayStation®3. Faça intervalos de 15 minutos a cada hora de jogo.
 ` Evite jogar quando estiver cansado ou precisar dormir.

Interrompa o uso do console imediatamente se apresentar quaisquer dos seguintes sintomas: vertigens, náusea, ou 
uma sensação similar a enjoo por movimento; desconforto ou dor nos olhos, ouvidos, mãos, braços ou em qualquer 
outra parte do corpo. Se os problemas persistirem, consulte um médico.

AVISO:
Tenha cuidado ao usar a função do sensor de movimento do controle DUALSHOCK®3 sem fio. Ao usar a função do 
sensor de movimento do controle DUALSHOCK®3 sem fio, tome cuidado com os seguintes pontos. Se o controle atingir 
uma pessoa ou objeto, poderá causar danos ou lesões acidentais. Antes do uso, verifique se há espaço suficiente à 
sua volta. Ao usar o controle, segure-o firmemente para garantir que ele não escape de suas mãos. Se estiver usando 
um controle conectado ao sistema PS3™ com um cabo USB, certifique-se de que haja espaço suficiente para o cabo, 
de forma a não acertar uma pessoa ou objeto. Além disso, ao usar o controle, tome cuidado para não puxar o cabo e 
desconectá-lo do sistema PS3™.

ADVERTÊNCIA PARA PROPRIETÁRIOS DE TELEVISÕES POR PROJEÇÃO:
Não conecte seu sistema PS3™ a uma televisão por projeção sem primeiro consultar o manual de usuário da mesma, 
a não ser que seja do tipo LCD. Caso contrário, a tela de sua televisão poderá ser permanentemente danificada.

MANUSEIO DE SEU DISCO DO PS3™:
 ` Não o dobre, amasse, nem mergulhe em líquidos.
 ` Não o deixe diretamente exposto à luz do sol ou próximo a um aquecedor ou outra fonte de calor.
 ` Certifique-se de fazer uma pausa de descanso ocasional durante longos períodos de jogo.
 ` Mantenha o disco limpo. Sempre segure o disco pelas bordas e mantenha-o em sua caixa protetora quando não 

estiver em uso. Limpe o disco com um pano seco, macio e que não solte fiapos, passando-o em linhas retas do 
centro para a borda externa. Nunca use solventes ou produtos de limpeza abrasivos.
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AVISO
Saída de vídeo em HD requer cabos e tela compatíveis com HD, ambos vendidos separadamente. 
O chat por voz necessita de um fone de ouvido com microfone — vendido separadamente. Compatível com a 
maioria Bluetooth USB e fones de ouvido com fio. Algumas limitações aplicam.
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ControLe seM fio duaLsHoCK®3

ControLes padrão

esQueMas de ControLe

MOVER / SELECIONAR ARMA <

ALTERNAR AGACHAMENTO B

CÂMERA >

SURRAR A MULTIDÃO N

MIRA DE FOGO / ATAQUE SECUNDÁRIO Q

CORRER W

ATAQUE PRIMÁRIO E

USAR SUPERPODER R

SALTAR / (PRESSIONAR) SUPER SALTO S

INVENTÁRIO A

RECARREGAR / (PRESSIONE) ESCOLHER ARMA / OBJETO F

AÇÃO/ENTRAR NO VEÍCULO / AGARRAR ESCUDO HUMANO / 
ARREMESSAR ESCUDO HUMANO D

SELECIONAR TELECINESE (PRESSIONE) RECRUTAR SEGUIDORES C

SELECIONAR DESCARGA/SELECIONAR GOLPE / 
(PRESSIONE) PROVOCAR Z

SELECIONAR MELHORIA / (SEGURE) DISPENSAR SEGUIDORES V

SELECIONAR PISAR / (PRESSIONE) CUMPRIMENTAR X

MENU CENTRAL botão SELECT

MENU DE PAUSA botão START

ControLes a pÉ

botão W
botão Q

Botão direcional

Stick analógico esquerdo Stick analógico direito

botão R

SELECT botão START botão

botão E

PS botão

sisteMa pLaystation®3
Iniciando o jogo: Antes de utilizar, leia cuidadosamente as instruções fornecidas com o sistema 
de entretenimento por computador PS3™. A documentação contém informações sobre a 
configuração e a utilização do seu sistema, bem como informações de segurança importantes.

Verifique se o interruptor ELÉTRICO PRINCIPAL (localizado na parte de trás do sistema) está ligado. 
Insira o disco Saints Row ® IV ™ com a etiqueta virada para cima na abertura do disco. 
Selecione o ícone para o título do software em [Jogo ] no menu inicial do sistema PS3™ e depois 
pressione o botão S. Consulte este manual para mais informações sobre como utilizar o software.

Encerrando um jogo: Durante a partida, mantenha pressionado o botão PS no controle sem 
fio por pelo menos 2 segundos. Depois selecione “Encerrar jogo” na tela exibida.

Para remover um disco, pressione o botão ejetar após terminar o jogo.

Troféus: Ganhe, compare e compartilhe troféus que você ganhar com atitudes 
específicas no jogo. O acesso aos troféus requer uma conta PlayStation®Network.

dados saLvos para o software no forMato ps3™ 
Os dados salvos para o software no formato PS3™ são salvos no disco rígido do sistema. 
Os dados são exibidos em “Utilitário de jogo salvo” no menu Game.
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ORIENTAR / SELECIONAR ARMA <

CÂMERA >

BUZINAR N

NITRO Q

FREIO / RÉ W

ATAQUE PRIMÁRIO E

ACELERAR R

DESLIZAR S

INVENTÁRIO A

OLHAR PARA TRÁS F

AÇÃO / SAIR DO VEÍCULO D

RECRUTAR SEGUIDORES C

MUDAR DE ESTAÇÃO DE RÁDIO Z/X

VERIFICAR O VEÍCULO ATUAL V

MENU CENTRAL botão SELECT

MENU DE PAUSA botão START

ControLes de Carro/Moto

ORIENTAR <

CÂMERA >

ATAQUE SECUNDÁRIO DE AVIÃO Q

VIRAR À ESQUERDA W

ATAQUE PRIMÁRIO DE AVIÃO E

VIRAR À DIREITA R

(AVIÃO) ACELERAR / (HELICÓPTERO) PARA CIMA S

(VTOL) MODO DE TROCA DE VOO A

(AVIÃO) FREIO/RÉ / (HELICÓPTERO) PARA BAIXO F

AÇÃO / SAIR DO VEÍCULO D

RECRUTAR SEGUIDORES C

MUDAR DE ESTAÇÃO DE RÁDIO Z/X

VERIFICAR O VEÍCULO ATUAL V

MENU CENTRAL botão SELECT

MENU DE PAUSA botão START

ControLes espeCÍfiCos de aeronaves

esQueMas de ControLe (Cont .)
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CaMpaiGn (CaMpanHa) — Jogue a campanha de jogador único.

Co-op CaMpaiGn (CaMpanHa Cooperativa) — 
Jogue a campanha de jogador único completa com um amigo através da LAN ou da 
PlayStation®Network. Você pode entrar ou sair quando quiser, tendo total controle sobre 
a sua campanha.

downLoadaBLe Content (Conteúdo Que 
pode ser BaiXado) — Visualize e compre o conteúdo que pode ser 
baixado para Saints Row IV.

CoMMunity (CoMunidade) — Crie um novo ID ou vincule 
o seu perfil Steam a um ID existente para compartilhar capturas de tela, estatísticas e 
progresso do jogo no site da comunidade. Você pode até mesmo carregar os seus 
caracteres para compartilhá-los com outros.

eXtras — Visualize os créditos, menu de opções ou o manual digital do Saints Row IV.

Menu prinCipaL

Map (Mapa) — Visualize um mapa da Simulação do Steelport, amplie ou reduza 
o zoom e filtre atividades, alvos, lojas e portais.

upGrades (atuaLizações) — Compre atualizações com 
cache. Novas atualizações são desbloqueadas quando você passa de nível.

pHone (teLefone) — Chame um carro ou um dos seus colegas.

Quests (Missões) — Ative missões e verifique o status dos desafios.

MusiC (MúsiCa) — Selecione estações de rádio ou crie sua própria seleção.

CaCHe — Recupere o cache quando o medidor de transferência estiver cheio.

powers (poderes) — Visualize os seus poderes, selecione elementos e 
atualize-os com os conjuntos de dados.

CaMera (CâMera) — Faça capturas de tela e compartilhe-as com a 
comunidade do Saints Row.

eXtras — Desbloqueie códigos e visualize suas estatísticas.

Menu CentraL
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save GaMe (saLvar o joGo) — Salve o seu jogo atual.

Load GaMe (CarreGar o joGo) — Carregue um jogo 
salvo anteriormente.

options (opções) — Ajuste as opções de controle, veja esquemas de 
controle, altere a dificuldade do jogo e configurações de exibição ou áudio.

Co-op (Cooperação) — Convide um amigo para o seu jogo e altere 
as suas configurações de cooperação.

eXit to titLe sCreen (sair para a teLa de tÍtuLo) — 
Saia do jogo e retorne ao menu principal.

Menu de pausar eXiBição de CoMando (Hud)

1. MINIMAPA – Mostra GPS, atividades próximas, alvos, lojas, portais, inimigos e reforços.

2. PALETA DE ARMAS – Mostra as suas armas e poderes atuais.

3. SAÚDE – Mostra a sua saúde atual.

4. VIGOR – mostra seu vigor atual.

5. SEGUIDORES – Mostra os seus seguidores atuais.

5. SEGUIDORES

1. MINIMAPA 4. VIGOR 

2. PALETA DE ARMAS
3. SAÚDE
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1. RÁDIO – Altere a estação de rádio.

2. ARMAS – Selecione as suas armas.

3. PODERES – Selecione os seus poderes.

inventÁrio

1. RÁDIO
3. PODERES

2. ARMAS

Garantia LiMitada e
suporte ao CLiente

A Deep Silver Inc. garante ao comprador original de seus produtos, por um período de (90) dias a partir da data de compra, que seus 
produtos estão livres de defeitos de material e de fabricação. O produto é vendido como fornecido, sem garantia expressa ou implícita 
de qualquer tipo, e a Deep Silver não é responsável por nenhuma perda ou dano de qualquer tipo que resulte do uso do produto. A Deep 
Silver, por um período de noventa (90) dias, substituirá um produto defeituoso, sem custo adicional, contanto que o produto defeituoso 
seja devolvido com uma prova de compra datada à loja em que o produto foi originalmente adquirido. A Deep Silver também poderá, 
a próprio critério, reparar ou substituir o produto sem custo adicional quando for enviado com postagem pré-paga, com uma prova de 
compra, para nosso centro de serviço. Esta garantia não é aplicável a desgaste normal e será anulada se o defeito for decorrente de 
abuso, mal uso, uso não razoável ou negligência.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA 
Esta garantia limitada substitui todas as outras garantias, sejam de forma oral ou escrita, e nenhuma outra representação ou 
reivindicação de qualquer natureza será vinculativa ou obrigatória à Deep Silver. Quaisquer garantias implícitas aplicáveis a produtos da 
Deep Silver, incluindo garantias de comerciabilidade e adequação a um fim particular, estão limitadas ao período de noventa (90) dias 
descrito acima. Em nenhum caso, a Deep Silver será responsável por qualquer dano especial, incidental ou consequencial decorrente 
de posse, uso ou mal funcionamento deste produto da Deep Silver. Alguns estados não permitem limitações ao período de duração de 
uma garantia implícita e/ou exclusões ou limitações de danos incidentais ou consequenciais. Assim, as limitações e/ou exclusões de 
responsabilidade acima podem não aplicar-se a você. Esta garantia dá a você direitos específicos. Você também possui outros direitos 
que variam de acordo com o estado. A Deep Silver não pode fornecer reembolso nem processar devoluções em troca de crédito que não 
seja a substituição por um produto idêntico. Como varejistas individuais definem suas próprias políticas de reembolso, solicitações de 
reembolso de produto devem ocorrer no local da compra.

SUBSTITUIÇÕES 
Em determinados casos, uma substituição não é a melhor solução. Portanto, antes de enviar o produto para nós, entre em contato com 
nosso Suporte Técnico. Nossos representantes de suporte ajudarão a determinar se uma substituição é necessária ou está disponível. 
Primeiro, você precisa adquirir um número de Return Materials Authorization (autorização de devolução de materiais, RMA) para 
processar sua devolução ou substituição. Sem um número de RMA válido, não poderemos processar sua substituição.

DEVOLUÇÕES 
Devolva o produto (apenas a mídia) juntamente com (a) uma cópia da nota fiscal de venda original mostrando a data da compra, (b) 
uma breve descrição da dificuldade que você está apresentando e (c) seu nome, endereço (sem caixas postais) e número de telefone 
para o endereço abaixo. Esta garantia de 90 dias será anulada se o produto foi danificado devido a mal uso ou acidente (por exemplo, 
arranhões ou rachaduras), ou se você não incluiu uma nota fiscal de venda datada. Nesses casos, você pode devolver o produto (somente 
mídia) juntamente com um cheque ou ordem de pagamento para o valor de US$ 5,00 (dólares americanos) a serem pagos à Deep 
Silver, uma breve descrição da dificuldade que você está apresentando, incluindo seu nome, endereço (sem caixas postais), número de 
RMA (consulte Substituições) e número de telefone ao endereço abaixo. Recomendamos enfaticamente que você utilize um método de 
entrega rastreável ao enviar produtos à Deep Silver. A Deep Silver não se responsabiliza por produtos que não estejam em sua posse. 
NOTIFICAÇÃO A Deep Silver se reserva o direito de fazer melhorias em seus produtos a qualquer momento e sem notificação.

ENDEREÇO E INFORMAÇÕES DE CONTATO DE GARANTIA: 
Hemos sometido este producto a pruebas rigurosas y no deberá experimentar ningún problema. Sin embargo, no es posible probar toda 
configuración y en caso de que experimente problemas con este producto, favor de visitar la sección de soporte en http://www.deepsilver.com. 
Si no puede encontrar lo que busca en la sección de soporte, favor de encontrar los detalles de contacto a continuación:

Deep Silver, Inc. 
900 Larkspur Landing Circle, Suite 103 
Larkspur, CA 94939

Suporte ao Cliente: 1-888-883-1505 
Email: techsupport@deepsilver.com

http://www.deepsilver.com

