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CONTROLES
Controles de Robô

Habilidade
Correr (Apertar)/Acelerar (Segurar)

Placar (Intensificação)

Disparar Arma

Mira Precisa
Trocar Arma

Trocar Câmera
T.E.C.H.

Pular

Interagir/Recarregar

Pausa
Mover/Mudar Forma B

Mirar/Corpo a corpo N

Para mais controles, selecione CONFIGURAÇÕES e então CONTROLES a partir do menu Principal.

CONTROLES
Controle de Veículos

Habilidade
Rolar (Jet)

Placar (Intensificação)

Disparar Arma

Impulso
Trocar Arma

Descer (Jet)
T.E.C.H.

Pular/Subir (Jet)

Recarregar

Pausa
Mover/Mudar Forma B

Mirar/Câmera

Para mais controles, selecione CONFIGURAÇÕES e então CONTROLES a partir do menu Principal.

CAIXAS DE EQUIPAMENTO E HACKS

Caixas de equipamento
Caixas de equipamento são recompensas que são recebidas após subir de nível ou
completar Desafios nos modos Campanha e Intensificação. Cada Caixa de equipamento
inclui desbloqueios múltiplos que podem incluir novas Armas, Aprimoramentos de armas,
T.E.C.H., Habilidades, Personagens para Intensificação, e HACKS. Caixas de equipamento
podem ser abertas no menu Configuração de personagem, Terminais ou do menu Pausa.

HACKS
HACKS são itens especiais que aumentam a dificuldade, como explodir inimigos ou remover
o HUD para obter uma quantia maior de XP. Cada vez que você usar um Hack, ele será
consumido, mas você poderá ganhá-lo novamente através de outra Caixa de equipamento.

TERMINAIS

Procure por terminais de lojas enquanto você joga. Você pode usar esses terminais para
equipar Armas, T.E.C.H., Habilidades e HACKS que você tenha desbloqueado. Você também
pode aprimorar suas Armas nesses terminais. No modo Intensificação, itens desbloqueados
podem ser obtidos sem custo. Itens bloqueados podem ser comprados com fragmentos de
Energon.
• T .E.C.H. dá ao seu personagem mais opções durante o combate, incluindo drones
que curam, minas que perseguem o inimigo, aumento de XP e muito mais. Até
três itens T.E.C.H. podem ser equipados de uma vez e cada um é consumido
quando usado. Os T.E.C.H. podem ser usados nos dois modos de jogo, mas devem
ser comprados no modo Intensificação com fragmentos de Energon.
• As Habilidades são usadas para mudar a Habilidade que seu personagem usa no
modo Intensificação. Somente uma pode ser equipada por vez.

AVISO: FOTOSSENSIBILIDADE/ATAQUES EPILÉTICOS/CONVULSÕES
Um percentual muito baixo de pessoas pode sofrer ataques epiléticos ou desmaios quando expostos a
determinados padrões ou flashes de luz. A exposição a certos padrões visuais ou fundos de tela em uma
televisão ou ao jogar jogos eletrônicos pode provocar ataques epiléticos ou desmaios nesses indivíduos. Se
você ou alguém da sua família sofre de epilepsia ou já tiver apresentado crises convulsivas de algum tipo,
consulte o seu médico antes de jogar. INTERROMPA IMEDIATAMENTE o uso do sistema e consulte o seu
médico antes de voltar a jogar se você ou seu filho apresentar algum dos seguintes problemas de saúde
ou sintomas:
• vertigem
• espasmos musculares ou oculares • desorientação
• qualquer movimento
• visão alterada • perda de consciência
• ataques epiléticos involuntário ou convulsão
SOMENTE VOLTE A JOGAR COM A APROVAÇÃO DE SEU MÉDICO.

_____________________________________________________________________________
Utilização e manuseio de jogos para reduzir a possibilidade de convulsão
- Use-o em uma área bem iluminada e mantenha-se o mais longe possível da tela da televisão.
- Evite televisores com telas muito grandes. Use a menor tela de televisão disponível.
- Evite o uso prolongado do sistema PlayStation®3. Faça um intervalo de 15 minutos a cada hora
de jogo.
- Evite jogar quando estiver cansado ou com sono.

_____________________________________________________________________________
Pare de usar o sistema imediatamente se sofrer quaisquer dos seguintes sintomas: desfalecimento,
náusea, ou uma sensação similar a enjôo marítimo; desconforto ou dor nos olhos, ouvidos, mãos,
braços ou qualquer outra parte do corpo. Se a condição persistir, consulte um médico.

_____________________________________________________________________________
AVISO:

_____________________________________________________________________________
Pare de usar o sistema imediatamente se sofrer quaisquer dos seguintes sintomas: desfalecimento,
náusea, ou uma sensação similar a enjôo marítimo; desconforto ou dor nos olhos, ouvidos, mãos,
braços ou qualquer outra parte do corpo. Se a condição persistir, consulte um médico.

_____________________________________________________________________________

AVISO:
Tenha cuidado ao usar a função do sensor de movimento sem fio DUALSHOCK®3, prestando atenção aos
seguintes pontos. Caso o controle atinja uma pessoa ou objeto, isso poderá causar ferimentos ou danos
acidentais. Antes de usar, verifique se há espaço suficiente ao seu redor. Ao utilizar o controle, segure-o
firmemente, certificando-se de que ele não escapará da sua mão. Se estiver usando um controle que
esteja conectado ao sistema PS3™ por um cabo de USB, verifique se há espaço suficiente para o cabo, de
modo que ele não bata em nenhuma pessoa ou objeto. Além disso, tome cuidado para não puxar o cabo
para fora do sistema PS3™ enquanto estiver utilizando o controle.
AVISO AOS PROPRIETÁRIOS DE TELEVISORES DE PROJEÇÃO:
Não conecte o seu sistema PS3™ a um televisor de projeção sem ter consultado o manual do usuário da
sua TV de projeção anteriormente, a menos que o televisor seja do tipo LCD. Caso contrário, a conexão
poderá danificar permanentemente a tela da sua TV.
MANUSEIO DO DISCO DE FORMATO DO SEU SISTEMA PS3™:
• Não dobre-o, esmague-o ou mergulhe-o em líquidos. • Não deixe-o exposto à luz solar direta ou próximo
de um aquecedor ou outra fonte de calor. • Faça intervalos de descanso durante sessões intensas de
jogos. • Mantenha o disco limpo. Segure-o sempre pelas bordas e mantenha-o dentro da capa protetora
enquanto ele não estiver sendo usado. Limpe o disco com um pano macio e seco, enxugando em linhas
retas do centro para a borda externa. Jamais utilize solventes ou produtos de limpeza abrasivos.
AVISO SOBRE TV 3D:
Software de sistema v3.30 (ou posterior) para sistema PS3™, tela 3D com óculos 3D ativos compatíveis e
cabo HDMI de alta velocidade (todos vendidos separadamente) são necessários para as funções 3D. Visite
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jogos. • Mantenha o disco limpo. Segure-o sempre pelas bordas e mantenha-o dentro da capa protetora
enquanto ele não estiver sendo usado. Limpe o disco com um pano macio e seco, enxugando em linhas
retas do centro para a borda externa. Jamais utilize solventes ou produtos de limpeza abrasivos.
AVISO SOBRE TV 3D:
Software de sistema v3.30 (ou posterior) para sistema PS3™, tela 3D com óculos 3D ativos compatíveis e
cabo HDMI de alta velocidade (todos vendidos separadamente) são necessários para as funções 3D. Visite
www.us.playstation.com/support/3D para saber mais detalhes.
Algumas pessoas podem sofrer desconforto (como cansaço nos olhos, fadiga ocular ou náuseas) ao
assistirem às imagens de vídeo 3D ou jogarem jogos em 3D estereoscópico em televisores 3D. Se sentir
tal desconforto, você deve interromper imediatamente o uso da televisão até que o desconforto diminua.
A SCE recomenda que todos os telespectadores façam pausas regulares ao assistirem a vídeos 3D ou
jogarem jogos em 3D estereoscópico. A duração e a frequência das pausas necessárias podem variar de
pessoa para pessoa. Faça pausas longas o suficiente para que quaisquer sensações de desconforto
passem. Caso os sintomas persistam, consulte o seu médico.
A visão das crianças pequenas (especialmente com menos de seis anos de idade) ainda está em
desenvolvimento. A SCE recomenda que você consulte um médico (pediatra ou oftalmologista) antes de
permitir que uma criança assista a imagens de vídeo 3D ou jogue jogos em 3D estereoscópico. Os adultos
devem supervisionar as crianças para garantir que elas sigam as recomendações listadas acima.
Ao usar qualquer dispositivo habilitado para 3D com o seu sistema PlayStation®3, você deve ler o manual
de instruções desse aparelho e visitar www.us.playstation.com/support/3D para obter informações
atualizadas.

Linha de atendimento ao consumidor/assistência técnica: Central de Relacionamento:
• 4003-7669 para capitais e regiões metropolitanas
• 0800-880-7669 demais localidades

INFORMAÇÕES DE CONFIGURAÇÃO ONLINE
Configuração de Conexão com Fios
Plugue um lado do cabo de Ethernet atrás do sistema PS3™ e então plugue o outro lado em um compartimento aberto do seu roteador ou
modem.
Entre em Configurações no menu XMB™ e selecione Atualização do Sistema para atualizar o seu sistema com a última versão do software.
Para confirmar se sua conexão Ethernet está funcionando corretamente, selecione Teste de Conexão com a Internet das Configurações de
Rede do menu XMB™.

Configuração de Conexão Sem Fio
Se você possui uma conexão sem fio disponível, pode conectar o seu sistema PS3™ à Internet sem um cabo Ethernet.
Entre em Configurações no menu XMB™ e selecione Configurações de Rede. Selecione Configurações de Conexão à Internet, selecione Fácil
para seu método de configuração e então selecione Sem Fio para o seu método de conexão. Escolha Buscar para que seu sistema PS3™
procure e, então, exiba uma lista de redes sem fio disponíveis.

NOTA: Se seu roteador é compatível com a configuração AirStation One-Touch Secure System LAN, selecione Automático para o seu método
de configuração. Se você seguir as instruções da tela, as configurações necessárias serão completadas automaticamente.
Escolha sua rede sem fio por SSID (nome da rede). Selecione sua rede preferida e o tipo de segurança que ela usa.
Se sua rede possui uma senha, selecione se é WEP ou WPA e então digite a senha. Se sua rede não possui uma senha, selecione Nenhuma
para segurança. Salve suas configurações quando tiver acabado.
Para confirmar se sua conexão está funcionando devidamente, selecione Teste de Conexão.

NOTA: Dependendo do ambiente da rede, configurações adicionais para PPPoE, servidor proxy, ou endereço de IP podem ser necessárias.
Para detalhes sobre essas configurações, procure as informações do seu fornecedor de serviço de Internet ou as instruções fornecidas com o
aparelho da rede.

Para mais informações sobre este jogo, visite:
www.activision.com

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 “Fale conosco”.
Depois, basta preencher as informações solicitadas e escolher as opções disponíveis.
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