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Livreto de
instruções

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.
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CONTROLES DO JOGO
CONTROLE DO Xbox 360
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ESQUEMAS DE CONTROLE
CONTROLES A PÉ
MOVER / SELECIONAR ARMA

L

ALTERNAR AGACHAMENTO

Q

CÂMERA

C

SURRAR A MULTIDÃO

H

CORRER

_

MIRA DE FOGO / ATAQUE SECUNDÁRIO

]

USAR SUPERPODER

z

ATAQUE PRIMÁRIO

x

SALTAR / (PRESSIONAR) SUPER SALTO

A

INVENTÁRIO

B

RECARREGAR / (PRESSIONE) ESCOLHER ARMA / OBJETO

X

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

Y

SELECIONAR TELECINESE (PRESSIONE) RECRUTAR SEGUIDORES

7

SELECIONAR GOLPE / (PRESSIONE) PROVOCAR

1

SELECIONAR MELHORIA / (SEGURE) DISPENSAR SEGUIDORES

3

SELECIONAR PISAR / (PRESSIONE) CUMPRIMENTAR

5

MENU CENTRAL

<

MENU DE PAUSA

>
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ESQUEMAS DE CONTROLE (cont.)
CONTROLES DE CARRO/MOTO
ORIENTAR / SELECIONAR ARMA

L

ORIENTAR

L

CÂMERA

C

CÂMERA

C

BUZINAR

H

VIRAR À ESQUERDA

_

NITRO

_

ATAQUE SECUNDÁRIO DE AVIÃO

]

FREIO / RÉ

]

VIRAR À DIREITA

z

ATAQUE PRIMÁRIO

z

ATAQUE PRIMÁRIO DE AVIÃO

x

ACELERAR

x

(AVIÃO) ACELERAR / (HELICÓPTERO) PARA CIMA

A

DESLIZAR

A

(VTOL) MODO DE TROCA DE VOO

B

INVENTÁRIO

B

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

X

OLHAR PARA TRÁS

X

AÇÃO / SAIR DO VEÍCULO

Y

AÇÃO / SAIR DO VEÍCULO

Y

RECRUTAR SEGUIDORES

7

RECRUTAR SEGUIDORES

7

MUDAR DE ESTAÇÃO DE RÁDIO

MUDAR DE ESTAÇÃO DE RÁDIO

6

CONTROLES ESPECÍFICOS DE AERONAVES
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VERIFICAR O VEÍCULO ATUAL

3

VERIFICAR O VEÍCULO ATUAL
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MENU CENTRAL

<

MENU CENTRAL

<

MENU DE PAUSA

>

MENU DE PAUSA

>
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MENU PRINCIPAL

CAMPAIGN (campanha) –Jogue a campanha de jogador único.
CO-OP CAMPAIGN (campanha cooperativa) —
Jogue a campanha de jogador único completa com um amigo através do link do
sistema ou do Xbox LIVE. 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.
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MENU CENTRAL

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.
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MENU DE PAUSAR

EXIBIÇÃO DE COMANDO (HUD)
5. SEGUIDORES

SAVE GAME (salvar o jogo) – Salve o seu jogo atual.
LOAD GAME (carregar o jogo) – Carregue um jogo

4. VIGOR

salvo anteriormente.

OPTIONS (opções) – Ajuste as opções de controle, veja esquemas

3. SAÚDE

1. MINIMAPA

2. PALETA DE ARMAS

de controle, altere a dificuldade do jogo e configurações de exibição ou áudio.

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

CO-OP (cooperação) – Convide um amigo para o seu jogo e

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

altere as suas configurações de cooperação.

EXIT TO TITLE SCREEN (sair para a tela de título) –
Saia do jogo e retorne ao menu principal.

3. SAÚDE – Mostra a sua saúde atual.
4. VIGOR – mostra seu vigor atual.
5. SEGUIDORES – Mostra os seus seguidores atuais.
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INVENTÁRIO

GARANTIA LIMITADA E
SUPORTE AO CLIENTE

2. ARMAS

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.

1. RÁDIO
1. RÁDIO – Altere a estação de rádio.
2. ARMAS – Selecione as suas armas.
3. PODERES – Selecione os seus poderes.

3. PODERES

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
Este produto passou por testes rigorosos e você não deveria detectar nenhum problema. Entretanto, é impossível testar
cada configuração e, caso você observe quaisquer problemas com relação a este produto, acesse a seção de suporte em
http://www.deepsilver.com. Se você não conseguir encontrar o que está procurando na seção de suporte, veja detalhes
de contato abaixo:
Deep Silver, Inc.
900 Larkspur Landing Circle, Suite 103
Larkspur, CA 94939
Suporte ao Cliente: 1-888-883-1505
E-mail: techsupport@deepsilver.com
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