ADVERTÊNCIA Antes de jogar este jogo, leia os manuais dos acessórios e do
sistema Xbox One™ para obter informações importantes sobre segurança e saúde.
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.

GARANTIA LIMITADA - A ACTIVISION GARANTE AO COMPRADOR ORIGINAL DESTE PROGRAMA
QUE A MÍDIA DE GRAVAÇÃO ESTARÁ LIVRE DE DEFEITOS DE MATERIAL E FABRICAÇÃO POR 90
DIAS A PARTIR DA DATA DE COMPRA. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE - EM CIRCUNSTÂNCIA
ALGUMA REFERENTE A DEFEITO OU QUALQUER OUTRA REIVINDICAÇÃO DECORRENTE DA
COMPRA OU USO A RESPONSABILIDADE DA ACTIVISION EXCEDERÁ O PREÇO DE COMPRA DO
PRODUTO OU O PREÇO REAL PAGO A NÓS NO PERÍODO DE 12 MESES ANTERIORES AO MOMENTO
DA CAUSA DA SUA AÇÃO. COMO ALGUNS ESTADOS/PAÍSES NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES PARA
CERTAS GARANTIAS OU A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS DECORRENTES, INCIDENTAIS OU
QUALQUER OUTRO TIPO DE DANO, AS LIMITAÇÕES DESCRITAS ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR A
VOCÊ, SENDO QUE A RESPONSABILIDADE DA ACTIVISION E SUAS AFILIADAS ESTARÃO LIMITADAS
NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEI. Consulte o Contrato de Serviço e Licença do Produto no jogo ou no
endereço support.activision.com/license para obter mais informações sobre esta garantia limitada; entre em
contato com o suporte ao cliente (support.activision.com) em caso de dúvidas sobre esta garantia.

QUE OS PÁSSAROS ESTEJAM COM VOCÊ!
Participe de uma aventura épica com Angry Birds no famoso
universo de Star Wars®! Use a Força, segure seu Sabre de Luz e
destrua Pigtroopers em uma jornada intergaláctica, que começa
nos desertos de Tatooine e termina nas profundezas de Pig Star,
onde você enfrentará o temível Darth Vader, o senhor das trevas
dos porcos! Você consegue se tornar um Mestre Jedi e restaurar a
liberdade da galáxia?

Menu Principal

Selecione o tipo de jogo que deseja jogar:
• Modo para um jogador – Sinta toda a emoção de Angry Birds™
Star Wars®. Desbloqueie novos planetas e tente conseguir 3
estrelas em cada nível.
• Modo multijogadores – Jogue com familiares ou amigos nos
modos local de competição ou de cooperação.
- Modo de competição – Reveze atacando um único
nível ou uma série de até 5 níveis para ver quem
terá o domínio supremo!
- Modo de cooperação – Reveze e junte a pontuação
em jogo local co-op. Jogue em equipe para conseguir a
destruição máxima!
• Configurações – Altere as opções e personalize vários
componentes do jogo.

Controles do jogo
Controle sem fio Xbox One
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Controles do jogo
Controles do Kinect™

Mirar estilingue

Feche a mão sobre o pássaro e puxe para trás

Girar a câmera

Mova a mão para a lateral da tela

Ampliar/Reduzir

Mova a mão para cima e para baixo da tela

Lançar pássaro

Abra a mão

Habilidade especial

Feche a mão novamente para usar a
habilidade especial

Millennium Falcon

Passe a mão sobre o ícone do Millenium
Falcon na tela e empurre para frente

Voltar

Passe a mão para trás e empurre para frente

Repetir nível

Passe a mão sobre o ícone do Retry (Repetir)
na tela e empurre para frente

Menu Pause

Passe a mão sobre o ícone Pause na tela e
empurre para frente ou faça os gestos do
manual do Kinect

comandos
Controles de voz

COMANDOS
DE VOZ

Pressione Start na tela

Jogar

Menu principal

Um jogador
Multijogadores
Continuar
Voltar

Selecionar episódio

Tatooine
Deathstar
Hoth
Cloud City
Boba Fett
Jedi
Níveis exclusivos
Bônus
Voltar
Jogar

Seleção de nível

1, 2, 3, etc.
Classificações
Anterior
Próximo

Janela de classificações

Jogar
Global
Favoritos
Amigos
Voltar

Janelas no jogo

Jogar

No jogo

Reiniciar

Menu Pause

Jogar
Sair

COMO CONSEGUIR ESTRELAS
As estrelas são obtidas ao atingir as pontuações máximas de cada
nível. Você recebe mais pontos ao completar um nível usando a
menor quantidade de pássaros e destruindo a maior quantidade
de objetos.

millenium falcon
O Millennium Falcon pode ser chamado a qualquer momento
para completar um nível, mas ele tem um número limitado de
utilizações. Você pode desbloquear mais Millennium Falcons
ao conseguir mais estrelas durante o jogo, jogar por dias
consecutivos, jogar no modo local de multijogadores, fracassar
várias vezes em um nível ou ao encontrar alguns segredos no
menu principal.

Golden droids
Encontre Golden Droids (ovos) escondidos nos níveis em todo o
jogo para desbloquear bônus com níveis secretos!

ATENDIMENTO AO CLIENTE
Tenha todo o suporte necessário em support.activision.com. Nesse
site, você poderá criar uma conta personalizada e ter acesso à
nossa ampla base de conhecimento e à nossa enorme comunidade.
Também é possível obter ajuda personalizada para seu jogo ao clicar
em “Contactar”. Depois, basta preencher as informações solicitadas
e escolher as opções disponíveis.
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