
aten^ao
Por favor, leia o aviso abaixo antes de jogar seu vfdeo game ou antes de perniitit mm -.nu'. tilhos

j

comecem a jogar.

Existe urn tipo raro de epilepsia, denominado fotossensivel, que pode ser estimulado por varingbes
luminosas intermitentes, alteragao de luz da tela de televisao, computador, luz estroboscopica ou raios

de sol passando atraves de folhas e galhos de arvores. A epilepsia e uma doenga que pode ou nao
estar manifestada. Por isso, para minimizar qualquer risco, pedimos que tome as precaugoes abaixo:

Antes de User:
• Se voce ou alguem de sua familia ja teve algum tipo de epilepsia ou perda de sentidos quando /

exposto a variagoes luminosas, consults seu medico antes de jogar.

• Sente-se no minimo a 2,5 metros da tela da televisao.

• Se voce estiver cansado ou tiver dormido pouco, descanse e s6 volte a jogar quando estiver

completamente recuperado.

• Tonha corteza do que o quarto om quo voc6 ost<i jognndo 6 bom ilumifiado

• Utilizo a monor toln do tolovisao possivol f)arii joqar (do protoioncia \A iiolnq.idas).

Durante oJoQo;
• l)o;;(;ansn polo tnonos 10 iiiinulo'. por hora <]U.in(lo voci'i oMivot jotj.mdo vidoo gitiiio.

• (3;. poi.s dovnoi Mil inivIMi iMui (»4 lilho*. tio uuo do vidoo q.iinn ! i«» voi P ou i.ou'i fllhos sentirem

al(|Uh*; .'ilritoina'i coiiio votliqoiti, vInAo nlloradii, i t)nii.ii.oor) no*, imim ulon ou olliof., porda de
couscioncia, doMotinnla(,ao, i|ual(|uot itiovliiioiilo luvolunMim ou < unvulhfion. pato do |ogar

luiodiatanioulo o couMilto '.ou tnPdIi o

1 old dlonldinonlo v%\o < nnli iilo dnlo« do |dgdi
(iiMt 110(1 i’'.lii|o (In (KiiiiliMiiii) <i'. liHiiiii'. >1 mildly iliivi)lv(i (iiiuiliiiliiiiiuiiin n |i(i|(i (i Ik. Ii>y I '.III I iiiiiiiii.i (l« lit* V '-I nit i|iiiiliil(iilii dx (iiiiMiiiiiilor Rnol, e Q Te|]

loy liiiliisliio (I ((iiiiOKiii lido
.

1)11(1 HO r|iiiilidii(l*dti ImindiiiliiKi onIO ||(ll(llllld^> (. In |(i|j(i o (iiiiiii x iiilijiiitti dn .In i|iia liii|(i iloiniii n. i<iiiili(ta\nii vio'.ii tioslu ombolagoniM

I. ((in((iS',no do llidliyi I(III|||I(IMI vMii II |iil|]ilMimitii dn |iin ,(i||lD liinn^n (|iia I< (Iiiiln dx |I||I^X |iiidx |iiii nltpiodiilx . Iiiiimi\ ikln (DIiIkiIo, oTecToM

loiiliHH (ID (ddmiiiikIoi IidoI II ilsu iiiiii uxilii'iivii 0 iiiIkiii'iIhiIvdI iIii\Ib |iii|ii 3 . Iliiaiiir. da l'iii|iiiiii|iiili( Ax iiili)iiiiii XV III'. tinnii’ilM x .. In iidii)liiij>iii •> IiiiimiiiiiiIiii liiinl lorno-s»

IIIDjilliltdilii (liiMllosiiius 0 (iiiisi)liiiili)l llniil loiiiiiliiiin |iiiMi Indio OV hiiMi nliiilii'. ilnilliiilx (|iia II Mdlwniu niiinuv xndi.di. n .Ix mniiiiixl <idi|iilildx imilniiiiiiii u loi Toy ou a*
sDiisloinuiiKloros, mhiiId jiioliigiilDs |iui Ini'. iiikIiiiiiiimi iiilxiimiluiiiii'. Nfln Aiiiilniirnilii ii vninln iln miIiwiiibxiiuii'hI 1 llinix;x(. d.. ix|.... I i.x.ddild n (x|iiii ilm.in miIiwiiihii (In tniilorial

(|iiii 0 a<(iii)|iiinliii, iiudiiiiilii sni Iniinliimnlii in’,|)(iiiMiliill/iiil(i iii|iiidii (|ua iiiliiiiuii uviii laviii^ox 4 . Knlil^Qo dn ll’.x Nux n x iikIxIii^oi) di'.ln |(idii mil imln. diuiIii mi ii miIIwoio

loiilio siilii (i(l(|iiiiiil(i pom iilili/ii^nii mil indn nu iiiii Ill iiMiniin. u i|iin lim u (iiiimiiiiIiIxi IiiiiiI inidix iiili|xiiid. lx | inmiijijl |||]„| hkIh nsuniiu f

proiliKlo a ijisliiliiii^iiii ilii i 6 ))ii)'. do iloiiimiiiilii^on pom Ininiiiii'. Nim n piiimiiiilu u iiiili/ii;Ox iln nnuiinliiiiia lovuiui ilr'niii|idii> d inndili.iii luuln/u iiii niiii liiiliiilliu', ilurivolivos

bosuodos iKislo sidiwiiiii mi uiii suit diiiiifrimilD^nn, miiii pioviii (i(il(iii/ii^l)u uMilIu do lu( lay S. Km.lii^rm. lU idiMiin ti Inaixiiidn ii|iniins iiu (uiivuiiildui final o

odu poiln ^o^ Iruiisloridi) ii tiiirmius '.dim o (iiir.iiiiliiDiiiitii piAvio u nsiiilo ilii Im liiy (Juiili|iiiii liiiii'.lniOiiiin iiOn iininii.'txlii dn i.' nliwniu in.iiltoio nx niiiinliiinmilu iiiiodiulo doslo controto.

6. Caiicolainonlo: [sin coiiIiiiId (i vi'iliiln old smi (oniuliiinmitn I '.hi Ikhii^ii IfiimiiiiiiO iiiiliimiiliiiiinniiln '.nin ovivi do In. Ixy nx liipi'iln.i. dn iiiliu^Oii dn i|u(ili|ii()i dos lorinos ou condi^bes

oslabolocidos noslo cuiilnilo. Ap6s o (iinioloinmilu Indus os diiiiiMiiiiilns ii (lipio'. ilnvntii sor d(r.liiildii'. |iiilx (niiMiiiiidni Inml / laiiiliuidx dn Inimniiii A Im foy gorante gue o software,

quondo dovidameiilo utlli/mlo, upimifd mu imiliiiiiiidiiilo loiii iisdii'.iii^Diis diisdiiniiiimiliis Jn viliwta A Im Iny oniimln x Im diUHs pm iiin poriodo d6-Lono,apaitir da data

de coiupra, desde quu ulili/ado oiti londnoos nofiiiois o mu iiiiisidns |ifmlu/iiliis polo Im luy A Im Ixy n xbinjn x miixi iians mu uiiiiiiiiiu mi lomiiliiilsur iiitegralmente o volor pago pelo

Consumidor Final, Os iteiis reposlosom (|(ifoiiliii (oroo o tiiosmo pni/ii ilii(|(tiiiiiliii du’. ilmiMitiipiini', Aqiiuinliii wiOiipImidii u i|imiIi|iiui (I), iIdsiIii i)u (|Uo a Tec Toy considers fer side correta

a sua utiiiza^So.
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Obrigado por adquirir o Phantasy Star Online. Por favor, note que este software foi

concebido para utilizacao com o console Dreamcast. Certifique-se de ler cuidadosamente o

manual de instrucoes antes de comecar a jogar.

Nota: Doravante "Phantasy Star Online" serd referido como "PSO".

PROLOGO 02

CONTROLES BASKOS 03

TECLADO DO SOnWARE 04

SALVANDO 04

COMECANDO UMJOGO 05

CRIANDO UM PERSONAGEM OS

ESTILOS DE PERSONAGENS 07

SELECAODOMODO 08

ESTRUTURA DE REDE CONECTADA 09

0 MUNDO DE PSO CONECTADO 10

UM TOUR POR PIONEER 2 13

JOGANDOPSO 16

TEIASDEJOGOE MENUS 19

OPCOES 27

AC5ES UTILIZADAS EM PSO 27

ARMAS 29

ARMADURAS E ESCUDOS 30

PSO ird necessitar de urn cartdo de memoria (Unidade de memoria Visual (VMU) vendida

separadamente). Serao necessaries 15 blocos para salver o jogo principal e 30 blocos

para salver o arquivo de cartoes pessoais. Blocos adicionais serao necessaries para

salvor os arquivos descarregados. Este jogo ird ser outomaticomente salvo quondo voce

termind-lo. Nunca desligue o seu Dreamcast au tente retirar o cartao de memoria, nem desconecte

o controle enquanto estiver salvando ou carregando informacoes. Para maiores detalhes sobre

como salvor, consulte a p. 4.



PSD PROLOGO
Cottfrontados com a desiruicao iminente de seu planetq natal, um.ploho de larga escala cbamado

Projeto Pioneer hi concebido, para encontrar urn novo mundo: Soadas^sarmddas forapi

lancadas no espaco sideral e encontraram am planeta babitdvel, que cba^aram de Ragol.'A

primeira nave de transporte interestelar Pioneer I hi laneada pardcrM uma colonia. Depois de

verifharem que o planeta atendia as^essidades, os primeiros cofoqos comecardm a preparar q

planeta, construiado 0 dome central.

Sete anos mais tarde...

A Pioneer 2 completou a sue longa jornada

mas 00 entrar em orbita e inidar as comunii

ocorreu. Toda e qualquer comunicafao com o

0 que terd acontecldo em Ragol?

O que e PSO?
PSO e um RPG que pode ser jogado em rede. VocI ir6

encontrar diferente$ pessoas de todo o mundo conectadas.

Venca as dificuldodes de idiomo utilizando a Fun9Ao de

cinco Imguas "world select" que ird permitir sua

comunicacao com pessoas de idioma diFerente da sou.

Organize uma equipe para jogor conectado, ou embarque

em missoes da "Hunter's Guild" (Associa^ao dos

cacadores), enquanto converse e troca InForma^det.

E claro que voce nao ira precisar se conectar para jogor

PSO. Existe um modo "Off Line" que Ihe permitlrd jogor.

Conectado ou desconectado, nos esperamos que vocA le

divirto no excitante mundo de PSO.

2



CONTROLES BASICOS

Inslfa 0 corlSo de isemora (vendyo separadamsnte)

ns Sopste ds Expsssdo 1 do contrsle.

PSO e urn jogo de urn participante (Quatro participantes quando jogondo conecfado). Conecte o controle que tra ser uHlizodo

na Porta de Controle A.

Nunca toque o Controle Analogico ou os

Botoes L/R quondo estiver ligando o seu

Dreomcast. Tol a?ao podera interromper o

inkiollzacao e resultarno mol-funcionamenfo

da unidode.

Em quoiquer instante do jogo, pressione

simultoneamente e segure

os botoes A, B, X, Y e Start

para retornar a tela tftulo.

ATfNCAO

I impassivel [ogar PSO smm coiiio lie nemorin, entia bnbre-se de iiserir uiti mtes de iniciar o |og«.

Controle Anologiio

Controle Direcionol

Botoo Stort

SELECIOKA

SELECIONA

NiOUmiM 6IRA A CAMERA

NAOUmWO GIRA A CAMERA

EHTRA

CANCEIA

NfoUTILIZADO

NAOUmiZAM

COMECAOJOGO RETORSA

MODO VISUAL/

DENTRO DA CIDADE

MOVERERSORAGEM

SELECIONA

mU DA CMERA (volto ttos do persenggeni)

WUnUZADO IROUPAIITAOEACOES

ENTRA nsAfAiEmi)E#(MiiHFEiiii)R

CANCEIA «a»l£TA 8£A?iiESl>l«EIT*

EX18IR INFORMAXOES usa pautak op'cob esqibda

KIK TtClAOO/ SEIECAO DEPAUm (X A«RNA|

EXIBE MENU PRINCIPAL

S' : '.:-\R



TECLADO SOFTWARE
Ufilize o teclado do software poro conversor com outros jogodores.

I I Controle D ou Controle Analogico Sefeciona Personagens

j Exibe o texto

Botao B Apaga 1 caractere

Botao X Alterna as Telas

Botao Y Fecha o Teclado

Gotilhos L/R - Alterna Si'mbolos
i

SALVANDO
Para salvar as informac5es de PSO 1 sera necessario um cartao de memoria. Serdo necessarios 15 blocos livres

para salvar o jogo principal, e 30 para salvar o arquivo de cargoes pessoais. Blocos adicionais serao necessarios

para salvar os arquivos descarregados. Para salvar os dados do seu jogo, selecione "Sair do Jogo" no menu
principal. Nunca tente desligar o Dreamcast, retirar o cartao de memdria ou desconectar o controle enquanto

estiver salvando. Alem disso, as informa^oes poderdo ser salvas incorretamente se vocd retirar o cartdo de

memorio e reinseri-lo durante o jogo.

SALVANDO CONECTADO
Quando estiver jogando, selecione "Sair do Jogo" no menu principal. Paru confirmar a

desconexdo com a rede, utilize para selecionar "YES" ou "NO" e pressione A para

confirmar e salvar seu jogo. Caso voce esteja jogando com uma equipe, vocA sard separado

desta. Neste instante, todos os pontos de experiencia ganhos am batnihas ou item recolhidos

serdo salvos. Caso voce se separe de sua equipe durante uma missdo a asta complale o

missdo sem voce, a recompense podera ser negada para todo o time atA que todos os mambros a pecam juntos.

SALVANDO DESCONECTADO
Quando estiver desconectado, selecione "Sair do Jogo" no menu prittci^Kil. VocA sard parguntado sa

deseja salvar os dados. Utilize ‘^^para selecionar "YES" ou "NO" a prassiona A piiin <«»nlirtnat

Caso termina o jogo sem salvd-lo de moneliu .inufiilaK (ntnurpi dn "Soli do Jogo" I
III rtVMl’

IIW IfIVIIV ll«^l|fUI/ W |fVI k|lfUll|VVI IJIVIIVV TWW IVI Ml VIIIVI MIIIM •‘•TVI

todos OS Itens ou dlnholro (Masata) guordodoi, dakodos on cidsda aa ca (•vm da |9fa sarta nrdldos.



Quondo a Teia Titub aparecer, pressione o Botao Start para exibtr o menu da tela

titulo. Utilize ## para selecionar um modo e pressione A para confirmar selecdo.

^lllIRTTTQrin^^ Selecione para come^ar um jogo novo desde a crio^ao do

^HEZSSilSSSluBII^ personagem. Selecione em qua! cortao de memoria voce

deseja salvor os informacoes do jogo principal. Apenas o arquivo principal poderd ser

salvo em qualquer cartfio de memoria. Caso um arquivo de PSO jd exista, voce

poderd escolher apagd-lo. Nao e possivel salvor os dados de jogo sem um cartao de

memoria.

Selecione para continuar a jogar de um arquivo

i 1 1

1

1 previamente salvo. Assim que a teb de selecao de cartdo

de memoria aparecer, utilize para selecionar o cartao de memoria que
contem o arquivo de PSO que voce deseja jogar e pressione A. Um mini-menu, com as

opcoes "OK" ou "DELETE" (apagar) ird aparecer. Selecione "OK" para carregar ou

"DELETE" para apagar o arquivo. Pressione B para cancebr.

Aqui voce poderd modificar vdrios parametros do jogo.

Consulte a p. 27 para maiores detolhes.

rk Utilize este acesso para ligor-se ao site oficial do

1^ PSO ou d pdgina do SONICTEAM.

CRIANDOUM PfRSONAGEM
Sempre que comecar um jogo novo, voce ird precisar criar um personogem.

Utilize pora selecionar o estib de personagem {Consulte p. 7) que voce deseja

utilizer e pressione A para confirmar. Um pequeno resumo serd exibido debaixo do

cabecolho de coda profissao/especie junto a um grdfico exibindo os atributos

(Consulte p. d) de coda personagem. Pressione A novamente para continuar ate a teb

de CRIA^AO DE PERSONAGEM ou pressione B para cancebr e retornar o teb

anterior.



CRIACAO DO PiRSONAGEM

Fora personaiizor a aparencia 6e seu personagem, utilize # para seiecionar o item
[

a ser modificado (Consulte abaixo) e pressione A. Utilize entao^ 1^ para seiecionar

um estilo para o itemt {os porametros disponlveis irSo varior de acordo com os tipos

diferentes de bases dos personagens). Utilize L/R para girar o personagem. Pressione A|
ou b para retornar a teio onterior. Note que caso voce pressione o Sotao Start duronte

\

a tela de CRIACAO DO PERSONAGEM, todos os seus porametros seroo apagados e

vocS retornaro para a tela de SELECAO DO PERSONAGEM. Assim que corifirmor, o seu personagem recebera

uma das 10 identidodes de 56900 possfveis. Pressione A para continuar (nao sera possivei cancelar apos

confirmar).

ITEMS MODIFICAVEIS

ROSTO (Foce)

CABECA (Heod)

CABECA(Head)

PELE (Skin)

Selecione um estiio facioi.

Selecione um estiio de

cabeca (so ondroides).

Selecione um cor para o

corpo (so androides).

Selecione o esHio do cabelo

(ou chapeu). Utilize ^ 1^

seiecionar a cor.

Selecione a cor da suas

roupas.

Selecione uma cor de pele.

PROPORCAO
(Proportion)

NOME DO PERSONAGEM
(Character Name)

Utilize # #• para ajustar a altura e

para ajustar o tamanho do corpo.

Entre com um nome para o seu

personagem. Pressione A para exibir o

Teclado do Sofhvare. Apos entrar com o nome, pressione A
novamente para confirmar. Note que voce nao podera

seiecionar OK para prosseguir sem escolher o seu nome.

Pressione A para criar um personagem

automaticamente. Pressione A novamente para repetir o

processo e assim por diante.

Selecione para entrar na modiflca^do do

personagem.

O grdfico de atributos do personagem ird Ihe fornecer uma ideia dos pontos

Fortes e frocos de coda tipo de personagem para os seguintes atributos

GRAFICOS DE A^tBUTOS DOS PERSOMAGINS

im Pontos de Saude dispontveis.

BIB Eficdda quando afacando.

Dano da tecnica, taxa em que

decresce quando utiiizada.

Pontos de tecnico dispomVeis.

Classe de ormoduro- nivel de

defesa contra otoques inimigos.

Danos de Ataque- nivel de dano

causado oo oponente.



UJ ESTILOS DE PERSONAGENS
PROFISSAO DOS PIRSONAGGNS
No mundo de PSO cada um dos nove tipos de personagem pertence a

uma das h'es especies (Humanos, Newman ou Androfde} cujas

profissdes sao Cagador, Policial ou Forca. Apesar de membros da

mesma profissao come9arem com o mesmo mVel de equipamento, os

atributos de coda personagem variam de acordo com a suo e^ecie.

Excelencio com laminas. Nos nos

destacamos em combafes de curta distdncia.

rv

Excelencio em
tecnicas. Nos nos

domos melhor no

apoio a

combai'es.

HUmor HUnewear HUcost

Ca9ador + Humono

Sou muito eRdente em
corrisc^ de curto

di^do, tei^o um

potra^dal de

ciesdmento

bdoiceado/ posso me
reoiperar

rozoovdmenfe e lenho

Seoi'icasde otoques.

Para inidantes

Cacodor +

Newman
O meu TP 4 maior

do que o

humanos, entdo

tenho um bolon^o

muito melhor

entre tecnicas

uHlizados e

combate corpo a

corpo. Poro

intermediaries.

Ca^ador + Andrdide

Sou o personagem

com o maior HP,

entre os ca^adores,

sou o de maior

poder de ataque e

posso utilizar vorias

ormos diferentes.

Entretanto, ndo

posso utilizar

tecnicas pois nao

tenho TP.

Excelencio em armas de logo. Nos nos

destocomos em combotes de longa distancia.

Policial + Human©
Apesar do tiro ser

minha especialidade,

eu tambem tenho

t4cnicas de

ataque e

recuperacao. tenho

o potencial de

desenvolvimento

mais balanceado

entre os policlais.

Para intermedidrios.

annas, mas

nenhuma tecnico.

Tenho maior

poder de ataque

que qualquer

policial.

Polidal + Andfoide

Bjtcsnbem8>u

lamcMo pelamir^a

otima pontaria, e

I posso uriizartodosos

} armas mas ner^tunxi

tecnica.

RAco^ terum podK-

de otaq^ mdor, eu

tenho o melhor poder

dedebsa.

Forca + Humane

Eu posso lidar

muito bem com as

tecnicas e tenho o

potencial de

crescimento mais

balanceado da

for^o.

Forca + Newman
Posso utilizar

todas as tecnicas,

e me orgulho de

ter o major nivel

de TP. Quando eu

aprender vorias

tecnicas, posso me
tornar um lider no

compo de batolha.

Para ovancodos.

Forca + Newman
Tenho o mesmo

nivel de TP e

tecnicas que o
FOnewmon, mas

tenho maior

poder de defeso.

Meu HP, um
pouco menor, me

faz um pouco

mars hraco em
combotes de

curta distancia.

Para ovanyados^



SiLiCAO DE MODO
Apos o'iar o seu personagem, voce ira prosseguir ate o menu de selecao de modo. Utilize

para decldir se ird fogar PSO conectado ou desconectado e pressione ®. O
confeudo e os procedimentos irdo variar de acordo com o modo selecionodo.

MODO DESCONECTADO (Off Line)

DIFICULDADE > O nfvei NORMAL sera selecionodo

outomo^comente no primeiro vez em que voce

jogor PSO. Apos completar o jogo neste nivel, esto tela ira oporecer no proximo vez em que for [ogor.

Utilize para selecionor entre NORMAL e DIFICIL e pressione ®. Pressione © poro concelor.

Termine o jogo em DIFICIL e voce ird gonhor o direito de jogor em MUITO DIFfCIL.

JOGO DESCONECTADO Assim como no jogo conectado, exbtem vdrios missoes do ossociocdo de

co^odores dos quois voce poderd porticipor no modo desconectado, oiem do histdrio

principal. Voce ird porticipor proticomente sozinho, no entonto vdrios NPC {Personogens sem

Jogodor) irdo interogir com voce. Voce tombem poderd utilizor o modo desconectado poro odquirir experiencio

com 0 seu personogem, e depois estreor no modo conectado.

MODO CONECTADO (On 1line)
1

^SERIAL NUMBER & ACCESS KEY
L No primeiro vez que voce se conectar com a

j

y rede PSO para [c^ar, voce terd que entrar
|

com o numero de serie e a chave de acesso da efiqueta que veio no berco da embalagem de

seu CD. Utilize para selecionor os caracteres e pressione 0 para confirmar.

Pressione © para cancelar. Entre o numero de serie ossim como ele aporece na etlqueta, e

entdo selecione a tecia enter, depois repita para a chave de acesso. Assim que voce fiver

entrodo com ambos os cddigos, selecione enter e pressione ©. A informacdo serd enviada para o servidor do

PSO e, assim que for verificado, serd salva no arquivo principal da soa VMU, poro que voce noo tenha que

digitd-ios todo vez que se conectar. Entretanto, nunca perca estes numeros ou permito que outra

pessoa tenha acesso a eles antes de acessar o servidor de PSO. Voci tern que utilizar o mesmo
Dreamcast para [ogar PSO no modo conectado.

GUSTOS DO JOGO CONECTADO
Voce terd que pagar pelos custos de ocesso do seu provedor de Internet e

pelas contas telefdnicas da sua conexoo com o provedor.



PSD ESTRUTURA DE REE

CONEaAR A REDE

SELECAO DA NAVE

i

Coda NAVE contem varios BLOCOS dos

quat$ voce podera acessar a cidade. Voce

podera mover-se entre os BLOCOS ou

para uma nave diferente a partir de um

BLOCO, e enconfrar a sua equipe numa

mesmo NAVE.

Assim que voce organizer a sua equipe, voce sera transportado para a Pioneer 2 para comecar o jogo. Aqui

voce e seus companheiros poderao se equipar nos iojas, para se preporar para a expedi9ao. Quando a sua

equipe estiver pronto, prossiga ate o Tronsportador principal dentro do cidade. Entao, selecione um destine no

planeta Ragol (o mundo do jogo) e a sua equipe sera transportada ate la. Caso voce seja enganado por um

inimigo (p. 18), voce ira ser transportado de volta para a cidade.
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O MUNDO DO PSO

BALCAO DE INFORMACOES E VISUALIZACAO

Utilize para selecionar a NAVE que voce deseja entrar e pressione O.
Para ver quantos jogadores ou equipes uma NAVE tern, selecione esta NAVE e

pressione O. Apos selecionar urn BLOCO, voce sera transportado para a sala

de visuaiizacao de la. Voce podera mover-se enfre NAVES e BLOCOS
selecionando TRANSPORT (transporte) no balcao de informa9oes. Utilize o
transporte localizado no canto para se mover entre solas de visuaiizacao do
mesmo BLOCO.
Outra caracten'stica disponivel no menu de selecao de NAVES e o service de descarregomento de missoes que voce
poderd utilizer pora descarregar e salvor missoes novas no seu cartoo de memorla. Selecione "Dov/nload_Server"

(servidor para descarregar) pora exibir as missoes disponiveis. Utilize para selecionar uma missao o ser

descarregada e pressione O. Caso voce nao tenha disponivel suficientes blocos de memoria livres, uma mensagem
ird aporecer e voce Ird retornar para a tela anterior. Para maiores detalhes sobre como acessor missoes recem
descarregados, Consulte p. 15.

Quando voce adentror a solo de visuaiizacao, voce podera passear e conversar com
outro usuarios em tempo real. Visite o balcao de informacoes e selecione "Organize

Team" (organize equipe) para criar uma equipe nova ou se juntar a uma preexistente.

Selecione "Transport" para mover-se para uma nave ou BLOCO diferente. Utilize

para selecionar itens do menu e pressione O para confirmar a sua seiecdo. Pressione 0
para cancelar.

Voce precisara fazer parte de uma equipe para investigar no

planeta Ragol. Para tanto, ou junte-se a uma equipe

preexistente, ou crie uma nova.

Sempre que voce se conectar a rede, a tela de selecao de NAVE ira aporecer. Considere-a como o seu portal

para PSO.

JUNTAR-SE A EQUIPE Selecione isto para ver uma lista das equipes disponiveis neste

BLOCO. Consulte informacoes sobre os membros desta equipe pressionando X.

Selecione e entre uma equipe a se juntar e voce sera transportado para cidade no

campo em que ela se encontra. Uma marca de fechadura ira aparecer ao lado de

equipes que requerem uma senha para participar. Caso voce nao saiba a senha, voce

nao podera participar desta equipe.
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O MUNDO DO PSO

CRIE UMA EQUIPE ISelecione este para criar a sua propria equipe e se tornar ltder da

mesma. Entre com o nome da equipe e senha para participar dela (caso deseje} e selecione

o nivel de dificuldade. A$sim que voce enfrar com a informocao, a sua equipe sera criada e

voce sera fransportado para o campo de jogo da cidade. Outros jogadores poderao juntar-

se agora (Note que se nenhuma senha for coiocada, outros jogadores poderao se juntar so

digitando o nome da equipe). No maximo 4 jogadores poderao fazer parte duma equipe.

Assim que outros 3 jogadores entrarem, a equipe sera Fechoda automoticamente. Desde

que um dos jogadores permane^a eonectado, a equipe poderd jogar. Entretanto, caso

todos os jogadores retornem para a sola de visualiza^ao, ou se desconectem, a equipe ira desaparecer.

EQUIPE (Team Name) - - - Entre com um nome para a sua equipe.

SENHA (Password) Selecione uma senha para acessar a sua equipe.

DIFICULDADE (Dificulty) -- Selecione a dificuldade como NORMAL, DlFfClL ou MUITO DIFICIL.

BATALHA (Battle) Selecione UGADO/DESLIGADO para otivar ou desativar dano por fogo amigo.

TRANSPORTE
(Transporters)

Utilize os transportadores para se movimentar entre NAVES e BLOCOS e interagir com

outros usuarios localizados em outros solas. Utilize ee para selecionar um destino e

pressione O.

CONVERSANDO NA SALA DE VI5UALIZACAO
(Visual Lobby)

Na sola de visualizacao voce podera interagir com outros usuarios de PSO. Voce poderd conversar com

qualquer um que esteja no mesma solo. Quando estiver jogando, ou durante uma missao, voce so podera

interagir com aqueles jogadores da sua equipe. Outra forma de comunicacdo, chamada de Correio Simples,

tambem estd dispomvel.

TROCANDO DE MENUS

Pressione Y em qualquer instante do jogo para aporecer o teclado do software.

Quando este aporecer, pressione X para exibir o menu de selecdo de palavras e

pressione X novamente para exibir o menu de sele9ao de simbolos de conversacao.

Pressione X novamente para trocar para o teclado do software.



O MUNDO DE PSO CONECTADO

^ A conversa^ao em PSO se dd otraves de

baldes de conversacdo que aparecem acima

das cabecas dos personagens. Urn total de 32 caracteres aifanumericos podem
aparecer por baldo. Pressione Y para exibir o teclado de software e utilize o controle

para entrar com uma mensagem.

Utilize o Menu de selecao de palavras para se

comunicar construmdo sentences simples

utilizando uma variedade de frases pre-selecionadas com o controle. Este sistema e

compotiVel com 5 Imguas (Ingles, Frances, Espanhol, Alemao e Japones), entao todas as

frases selecionadas e enviadas serao traduzidas outomaticamente para os parametros de

linguagem designados por cada jogador. (Caso voce seleclone uma frase em ingles, esta

ird aparecer em japones para urn jogador que tenha colocodo Japones como pardmetro

de lingua).

BALAO DE CONVERSA

UTILIZANDO 0 MENU DE SELECAO DE PALAVRA

Envla/Retorno/

SAIR

SIMBOLOS DE CONVERSACAO Utilize o menu de Simbolos de

Conversacdo para se

comunicar atraves de simples figures que expressam urn sentimento ou 0900 . Utilize

entao urn para selecionar urn item e pressione A para mostra-lo.

O Quondo o teclado de software aparecer, pressione X para trocar para o

menu de selecao de palavras.

0 Utilize para selecionar uma forma e pressione A para conftrmar.

0 Pressione L/R para alternar as paginas, para selecionar uma frase e

pressione A para confirmar. (Dependendo da forma, a selecao podera

continuar).

Q Selectone um alvo e a mensagem construida ird aparecer. Utilize para
mover-se entre os menus de selecao. Seleclone "Send" (enviar) na

construcao da mensagem para exibir a mensagem (ou mensagem porcial)

sem escolher um alvo. Seleclone "Return" (retornar) ou pressione B para

voltar para o menu anterior. Selecione "Exit" (saida) ou pressione Y para

fechar o Menu de Selecao de Palavras sem enviar uma mensagem.
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PSD UM TOUR POR PIONEER 2

LOJAS DE CIDADE

A CIDADE
A cidade em PSO e um ceu seguro em que voce poderd comprar e vender itens nas lojas,

recuperar o seu HP/TP no centro medico ou entrar em missoes no Associa^ao dos Co^odores

para receber recompensas. Para interagir com o pessoal da cidade, aproxime-se deles e

presslone A para exibir um menu, entdo utilize para fazer as suas selecdes. Pressione B

para cancelar e fechar um menu.

Nas lojas da ddade voce poderd comprar ou vender

armas, amaduras, discos de tecnicas e vdrios itens de

ferramentas. Aproxime-se de um balcao, pressione A para exibir o total de dinheiro (mesetas)

que voce possui atualmente e o menu de "Buy/Sel!" (compra/vende). Selecione comprar ou

vender e utilize para seiecionar um item. Selecione entoo "Buy/Sell" ou "cancel" (cancela)

no menu de confirmacao. Quando estiver comprando ferramentas, voce serd perguntado quantas

desejo levar (Um mdximo de 10 ferramentas podem ser cairegados por vez). Quando estiver

comprando armas ou armaduras, voce poderd escolher equipdfas imediatamente. A profissao e

experiencia do seu personogem ird determiner se voce pode utilizer uma arma ou armadura. 0$

itens utilizdveis aparecerdo da seguinte maneira:

Item pode ser uHlizado.

Item ndo pode ser usado no atual niVel de experiencia.

Item nunca poderd ser ufilizado.

Item especial para uso unico, ex. eficiencia de photon, etc.

DINHEIRO (MESETA) Utilizado para adquirir bens (armas, ferromentas, armaduras, etc..) e

services (recuperacdo de HP/TP] no cidade. O dinheiro pode ser conseguido atraves de

recompensas de missoes ou pegando o item que aparece oqui. Case voce nao deseje carregd-lo

voce poderd depositd-lo no Depdsito onde poderd acessd-lo a qualquer momento.

CABINE DE TEKKER
Caso voce encontre um item etiquetado traga-o

ate aqui para que ele seja avaliado. Aproxime-se

do balcao e utilize para seiecionar o item e pressione A. A taxa que voce terd de

pagar para ter o item avaliado ird aporecer. Selecione "YES" para continuar ou "NO"

para cancelar. Caso voce Concorde com a avaiia^ao, irdo Ihe perguntar se voce

concorda com o resultado da mesma. Selecione "YES" ou "NO". Note que caso voce

selecione "NO"/ este item voltard a ser ndo identificado e as suas mesetas

ndo serdo devolvidas.
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UM TOUR FOR PIONEiR 2

CENTRO MEDICO , Visifeo COSO voci necessite restaurar o &eu nive)

de HP (Pontos de Soude) / TP (Pontos de

Tecnica). A toxa a ser paga oparecerd quondo voce se aproximor do balcao. Alem

disso, sempre que voce for retirado de uma batalho duranfe o jogo cki umo missao, voce

reoparecerd aqui.

SALA DE DEPOSITOS h. Deposife itens e dinheiro para serem

guardados. Aproxime>se do balcdo e presslone

A para exibir o menu “Deposit/Take” (depdsito/retirada) Quando estiver jogando

conectado, o$ (tens depositados serao salvos, para que estejam disponfveis mesmo que

voce desconecte da rede.

O CAPITAO . O Capitoo e o comandonfe da Pioneer 2.

Quando voce comecar a jogar no modo
desconecfado, voce deve vir aqui sempre para aprender detalhes da sua missao.

TRANSPORTADOR PRINCIPAL ^Este e o transportador principal

uHlizado para viajor entre a cidade

e o planeta Ragol. Posidone o seu personagem no centre do transportador e um menu

com possfveis destinos ird aparecer. Utilize '^'1^ para seiectonar e pressione A para ser

transportado ate Id. Para cancelar, retire o seu personagem do transportador. Quando
voce comecar a jogar PSO, so o destine "Forest 1

" (Floresta 1 ) estard disponivel.

Entrefanto, com o seu avanco outros destinos serdo possiveis.

DEPOSITANDO ITEMS Apds selecionar "Deposit" utilize para selecionar

"Meseta" ou "item" e pressione A. Coso voce selecione "Meseta", a quontidade que

voc§ possul ird aparecer. Utilize lih'^ pora selecionar quando voce deseja depositor.

Se voce selecionar "Item" todos os itens que voce possui irdo aparecer. Utilize

para selecionor um item e selecione "YES" ou "NO" no menu.

RETIRANDO ITEMS Selecione "Take" e depois utilize para selecionar

I

"Meseta" ou "Item" e pressioire A. Selecione entao a quontidade de dinheiro ou itens

que voce deseja retirar.

ft!



UM TOUR FOR PIONEIR 2p^Q
OUTROSTIPOSDE TRANSPORTADOR Existem diferentes tipos de

transportadores no jogo como os "WARP” utillzados para

movimenfocao numo mesma area, grondes transportadores chefes

que iroo !eva-lo e 6 sua equipe para a casa de um chefe, etc.. Para

utilizer cada tipo, posicione-se dentro e pressione A. Com os

transportadores chefe, apos pressionar A voce sera perguntado

qual dos integrantes da equipe quer levar.

Pora lirtar contra um cheie coma uno equipe, todos os integrantes predssm ulilbar o mesmo

tronsportodor chefe. DHerente des eutros triiiispertes, se um dos Integrontes do suo equipe jd

utllizooii, este so estofd dlsponivel opes o seu regeesso.

ASSOCIACAO DE CACADORES (Hunfer's Guild)

Alem do roteiro principal de PSO (Investigar o ploneta Ragol para descobrir o que ocorreu

com o Pioneer 1 ), voce poderd receber missdes atraves do associacao de cacadores. As

missdes sdo realizodas de forma praticamente igual nos modos conectado e desconectado,

mas as missdes oferecidas e recompenses irdo diferir. Alem disso, para aceitar missdes

online toda a sua equipe tern que concordar. O Lider da equipe serd responsdvel pela

seiecao da missao.

Voce podera desistir de uma missao, mas se isso acontecer voce nao podera receber a recompensa da mesma.

Quando estiver jogando PSO conectado, um tronsportodor do associacao dos Cacadores fora o trajeto da sola

de visualizacdo ate a cidode. No entanto se fizer isso, voce ird abandonar a sua equipe.

L Para receber uma missao, aproxime-se do balcao e fale com o

representante. Utilize para seledonar uma missao do menu

e pressione A para ver um resumo de seus detalhes. Caso voce decida aceitor a missao,

pressione A para confirmar a sele9ao. Voce ird se encontrar com quern encomendou a

missao e descobrird moiores detalhes sobre o mesma. Boa Sortel

Voce poderd baixar mais missdes especiais a partir do servidor PSO*. Para tanto, coneefe-

se e selecione "Download_Quests" (descarregue missdes) no menu de Seiecao de NAVE.

Estas novas missdes serdo salvos no seu cartdo de memdria. Para acessar novos missdes,

selecione "Download_Quests" no balcao da Associacao dos Cacadores. Quando as missdes aparecerem,

selecione a que deseja aceitar.



Caso voce termine umo missao com sucesso, voce podera

pedir sua recompenso. Para tanto, va ate o balcao da

Associocao dos Cacadores e converse com o representante. Desconectado voce ird receber a recompense

inteira, mas conectado ela sera dividida entre os membros da sua equipe.

RECOMPENSAS DAS MISSOES

PSD JOGANDO PSO
O Jogo na historia principal e nas missoes e essencialmente controlado pela Paleta de Acoes (Note que ela

pode ser utiiizoda na cidade ou solas de visualizacao), que voce deverd personallzar antes de entrar no

batalha. Para maiores detalhes sobre a Paleta de Acoes e os Menus de A^oes, Consuite a p. 24.

CONTROLANDO SEU PERSONAGEM NO CAMPO

Utilize o Controle Anaiogico para

mover-$e. Pressione e segure para

que o seu personagem onde e

depois corra na direcao selecionada.

Caso haja inimigos na vizinhanca, o

seu personagem ird se movimentar

mais devagar e com as armas

desembainhados. Caso a vlsoo da

camera saia de foco quando voce

estiver se movimentando ou

rodando, simplesmente pressione o

Gatilho L para que ela retorne para

os seus podroes iniciais voltada para

frente atrds do personagem.

Voce poderd conversar com os

seus companheiros de equipe se

estiver jogando PSO conectado.

Utilize o teclodo do software para

escrever as suas mensagens. Ou
utilize o menu de Sele9ao de

Polavras para compor frases que

serao entendidas em cinco tmguas.

Para moiores detalhes sobre como

utilizar o menu de Sele^do de

Palavras, Consuite p. 12.

Itens podem ser utilizados para

recuperar os HP/TP como para

fozer o personagem retornar ao

estado normal apos ser afetado.

Voce poderd obter vdrios itens

durante o jogo ou nas lojas da

cidade. Em qualquer instante,

ate 10 unidades de coda item

poderao ser carregadas peio

personagem. Os itens

desaparecerao apos serem

utilizados. Para maiores

detalhes, Consuite a p. 21.



PSD JOGANDO PSO

.
Existem tres tipos diferentes de ataques: os Atoques, os

Atoques Forte e os Ataques Extra. Cada ataque poderd

ser realizando pressionando os Botoes B, X ou Y em que Foi designado no Paleta de

A^oes. Personalize a sua Paleta de A^des co!ocando-as em cada espa90 (Consulte

p. 24 ). Para atacar urn inimigo, coloque-se de frente ao mesmo e, assim que o sinal

aparecer, pressione um Botao de ataque. Caso o seu ataque tenha sucesso, o

numero de pontos de danos ird aparecer. Se voce error, a palavra "MISS" (erro) ird

aparecer em vermeiho. Caso vocd consiga coordenor 3 ataques em seguida, voce

ird desferir uma sequencia de ataques sucessivos que e um pouco mais rdpida e eFicaz do que

realizar cada ataque separadamente. Isto serd util especialmente contra inimigos que dlficilmente

soo atingidos, pois o terceiro ataque costuma ser certeiro.

As cores dos botoes do controle soo as cores das faixas que

envolvem cada um dos tres espa9os da Paleta de A9des. Alem

disso, 0 cor do cursor sobre o inimigo ird mudar para exibir qual

ataque ou tecnica de ataque terd a maior chance de acertd-lo se o

botdo for pressionado.

Espaco esquerdo da Paleta de Acdes.

VERMELHO Espaco inferior da Paleta de Acdes.

AZUL Espaco direlto da Paleta de Acdes.

ATAQUE Atoque Normal

Alto ifldice de ocerto, mos pouco dono.

ATAQUE PESADO Ataque Forte

Boixo iadice de ocerto, mo$ dono groade.

ATAQUE EXTRA Ataqae especiol

! Boixo indice de ocerto, ous pode ofetor

otoques especiois usodos com olgumos ormos.

I

Existem vdrios tipos diferentes de tecnicas que poderao

ser utilizadas de modos distintos tais como atacar

inimigos, recuperar a saude, teletransportar para a cidade, etc.. Tanto as tecnicas

quanto os seus aperfei9oamentos serao adquiridos atraves dos Discos de Tecnicas

encontrados ou comprados (Consulte p. 13 ). Cada tecnica ird necessitar de um

certo nfvel de experiencia para ser utilizada. Alem disso, a eficiencia de cada

tecnica ird aumentar com o seu nivel.

Para utilizar-se de uma tecnica de ataque, posicione o seu personagem frente a um

inimigo e pressione o botao que corresponde a tecnico desejada. As tdcnicas de recuperacoo costumam afetar

openas a um jogador. Entretanto tecnicas de recupera9ao de um nivel alto, podem afetar jogadores prdximos

quando forem utilizadas.
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No mundo de PSO, todo o armamento e energizado pe „ . .

uma arma ufiiizada para atacar urn inimigo ira vartar de acordo com o niVei de eficiencia de

Photon da arma. Inimigos diferentes tern atributos diferentes, e a quanfidade de dano

causado a cada Hpo ira depender da odequacao da orma ufiiizada no otaque. A eficiencia

de Photon tambem ird variar, mesmo entre armas de mesmo nome.

Para verificar a eficiencia de Photon de uma arma, selecione-a no menu EQUIP ou ITEM no ITEM PACK (sacola

de ifens] no menu principal (Consulte p. 21) e utilize os Bot5es L/R para alternar a janela direita ate a telo

exibida aqui. Aiem disso, o nome de uma arma ira aparecer em verde caso esta tenha urn alto nfvel de eficiencia

de Photon.

QUANDO O SEU NIVEL DE HP CHEGA A ZERO...
Caso voce caia em uma batalha, Ihe perguntarao se voce deseja ser tevodo para a Pioneer

2. Se voce concordar, o seu personagem serd enviado para o centro medico para ser

reavivado e voce ird recome^ar. Note que todo o seu dinheiro e armas que voce carregava

serao deixados onde voce estava. Se voce ndo concordar em ir para o centro medico, as

informa9oes do seu jogo serao salvos e este Ird acabar. No modo conectado, caso voce ndo

Concorde em voltar, o seu personagem ird permanecer desativado ate que urn companheiro

Ihe reanime ou voce pressione A e selecione "YES" para retornar a Pioneer 2.

ENTRANDO NO MEIO DO JOGO
Quando estiver jogando conectado, voce poderd |untar>$e a uma equipe jd no compo de

batalha, conquanto esta tenha menos de quatro participantes. Caso uma senha tenha sido

colocada, voce terd que digitd-la, mas se ndo houver nenhuma senha, qualquer urn poderd

juntar-se. Sempre que urn jogador novo unir-se, o jogo ird parar temporariamente e a

mensagem "PLAYER has joined. Please wait" (jogador juntou-se, por favor aguarde) ird

aparecer. Assim que o jogador aparecer, o jogo ird continuar.

ATENCAO; ESTE JOGO NAO PODERA SER PAUSADO!
/Uto que pcniscR- um jogo em rede e inconveniente para os outros jogadores, este jogo noo podero ser

pausado tanfo no modo Conectado qucmto no Desconectado. Caso voce tenha que interromper

temperortamenfe o jogo paro depots reinietojo, seiedone ”Satr do Jogo” no menu pHndpaf e lecomera
o jogo mais tarde. (Caso esteja [ogando conectado, juiite<se a Mia equipe seledonando "Join Team”
(Juntar-se a equtpo) no bolcao de intbrmofdes da sola de ^suo)iza<^o (Consulte p. !0|.
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TELAS DEJOGO E MENUS

As telas de jogo dos modos Conectado e Desconecfado sao praticamente as mesmas. Entretanto, como o modo
conectado fern alguns eiementos a mais, eie sera expiicado aqui.

CORRtlO

BOTAOX
BOTAO B

BOTAOA

para altemar.

OUANTIDADE

Um Hdnguia itKtica os jogadores

(cor como na barra de status).

Grculos amareios extbem os

mimigos. Btocos exibem portoes.

Os botoes A, B, X e Y correspondem a Poleta de Acoes como

indicado aqup. Para maiores detalhes sobre como designer

ataque e itens para personalizar a sua paieta, Consulte p. 2A.

Este item fornece uma visao geral simples do sua situacdo de HP/TP, nivel

atuol, medidor de explosdo de Photon, etc. Para ejudar a iocalizar coda

um dos parficipantes no radar do mapa, cado um ird receber uma cor automaticamente.

RESUMO DO STATUS

ffiEDlDOS &A EXPLQSAO OE PHOTONS

Quando o seu medidor do

explosSo de photons otingir

100%, voce podera realizar um
ataque especial, para maiores

detalhes Consulte p. 23.

COR DO JOGADOR



TiLAS DEJOGO E MENUS

MENU PRINCIPAL
Pressione o Bofao Start para exibir o menu principal, utilizado em vdria 0906 $ corn© equipar armas, personalizar

a Paleta de Acoes, ufiiizar itens, etc. Note que o jogo ndo sera pausado enquanto o menu principal estiver sendo

exibido. Todas as operacoes do menu acontecem em TEMPO REAL. Voce podera monitorar a partida atraves do
tela de jogo reduzida que ira oparecer na regiao superior direita da sua tela.

RESUNIODE STATUS

ITEMS DO MENU PRINOPAL

STATUS DETALHADO DO JOOADOR

^STATUS DETALHADO DO JOGADOR
Esta jonela exibe todos os detafhes do situacao do seu

5 personagem. Utilize os Botoes L/R para alternar peias

tres telas de

ma

ATP • POPER DE ATAQUE NORLMAL

DFP-PODER DE DEfESA

MST TAMAHHO DO EFEITO DA TkNICA

ATA • TAXA DE ACERTO DO ATAQUE

EVP-TAXA DE EVASAO DEFEHSIVA

LCK-SORTE DE TKNICA

EFR- RESISTENCIA A ATAQUE DEFOGO

Etc RESISTENCIA A ATAQUE DE GELO

ETH • RESISTENCIA A ATAQUE DE RAID

EDK RESISTENCIA A ATAQUE DE TREVAS

ELT • RESISTENCIA A ATAQUE DE LUZ

' numero a esiiquerda indica a situacao equipada (o numero a direita indica a situacao desequipada].

O formoto globalmente compotfvel de expressor o tempo desenvolvido peia

Swatch, que e baseado nas unidades de tempo de internet chamadas de

".beats" {24 horas sao 1000 .beats). Isto e muito util para marcar encontros com usudrlos de todo o mun^o.



TELAS DEJOGO E MENUS
Utilize o seu menu da sacola de Itens para equipar armas ou armaduras, utilizar

ferramentas, cuidar do seu MAG {Consulte p. 23), estudar o mapa da area em
que se etrconfra, rever as informacSes da missao, etc. A sua sacola de itens comporta ate 30 Hpos de itens

{inciuindo ormas e armaduras) por vez. Utilize para selecionar e pressione A para confirmar. Pressione B

para retornar ao menu anterior.

EQUIPAMENTO
(Equipament)

ISelecione este item para equipar seu personagem com ormas e

armaduras. Utilize para selecionar um item da Lista de
E<|uipamentos e pressione A para exibir a Lista de Itens que estdo disponfvets.

Uma janela abaixo a direita ira exibir os atributos que o Item selecionado terd

case seja escolhido (utilize os Botdes L/R para alternar enfre as tres telas de

informa9ao.) Quando um Item ou arma for carregado, um calxa branca e

violeta Ird aparecer ao lado do nome do item. Al4m disso, o nome do item ird

aporecer em verde coso ele tenha um grande nivel de eficiencla de Photons.

ISelecione este para utilizar, carregar, descartar ou arrumar os

litens no sua sacola de itens. Utilize para selecionar o item

da Lista de Itens e pressione A para exibir o menu de propdsitos (Porpose). Entao

utilize ee para selecionar uma da op^oes como descrito abaixo. Uma janela

embaixo a direita exibe informacoes sobre ou atributos do item atualmente

selecionado (utilize os Botoes L/R paro alternar as telas}. So 10 ferramentas do

mesmo tipo poderao ser carregadas por vez. Uma boo ideia e vender itens ou

deixd-los no deposito quando sua sacola de itens estivercheia.

g Selecione este para utilizar o item no mesmo momento. Para itens jd

carregadas, a opcSo ird mudar para Remover (descarregar). Para itens

idem ser carregados, a opcoo ird mudar para Carregar.

DESCARTAR
(Drop)

[Selecione este para descartor um item. Para pegd-lo outra vez,

[feche o menu principol e pressione A.

CLASSIFICAR

(Sort)

Selecione para arrumar os itens no sua sacola. Entdo selecione

se deseja faze-io manuoimente (item por item} ou

automaticamente. Pressione B depois de arrumd-los manuoimente para

retornar a tela da Lista de Itens.

I
Indica um item

I
carregado.

ATTRIBUTOSDOITEM

Exibidas em ViRMELHO se

aumentam, AZUL se diminuem.



TELAS DEJOGO E MENUS
INTRODUCAO AOS ITENS ENCONTRADOS NO PSO|Uma grande variedade de armas, armaduras e ferramentas

estd dispomVel em Ragol e nas lojas da cidade na Pioneer 2. Cada tipo pode ser identificado pela sua caixa da

segulnte maneira:

I

Existem tr6s grandes categorias de armas encontradas em PSO que correspondem a
' cada uma das profissoes. Via de regra, "laminas" soo uttlizadas por cacadores,

"armas-de-fogo" sao uHlizadas por pollciais e "bastoes" pela forca. O seu ATP (Poder

de ataque} e ATA (Eficiencia) aumentardo sempre que uma arma for carregada.

Cada arma precisa de urn certo nfvel de experiencia para poder ser utilizada. Case

o seu personagem ainda nao tenha adquirido a experiencia necessario, ele nao

podera carrega-la. Alem disso, algumas armos so estarao disponiveis para membros de uma

determinada profissao. As armas com habilldodes especiais serao indicadas pela cor do nome

delas (Consulfe p. 13). Alem disso, armas com capacidade indefinida devem serievadas para o

Tekker pare identifica^ao.

ARMADURAS
I

Existem vdrios tipos de armaduras e escudos Eriilizados no protecao contra ataques

inimigos. Das duos classes principals de armaduras as "partes” poderdo ser

utilizadas porqualquer profissao, mas as "armaduras" so poderdo ser uttlizadas

pelos ca^adores e policiais. De maneira andloga, das duos classes de prote9des de

escudos (carregados na mdo esquerda) que se podem encontrar, existem as

barreiras que podem ser utilizadas por qualquer profissao e os escudos que s6

podem ser carregados pelos cacadores e policiais. Os seus DFP (poder de defesa] e EVP (taxa de

sucesso de evasdo) aumentardo sempre que carregar uma armadura.

Como no caso da armas, os individuos precisam de urn nivel de experidneia antes de utiiizd'las.

Alguns tipos de armaduras tern espacos que poderdo ser reequipadas com "unidades" que

aumentordo a prote^do e fornecerdo outras habifidades especificas.

FERRAMENTAS

S
I
Existe uma grande variedade de itens uteis no mundo de PSO que poderdo a|udd-lo nos suas

aventuras. Itens cujo nome termina em "Mate" serdo utilizados para recuperar o seu HP,

enquanto que itens cujo nome termina com "fluid" serdo utilizados para

recuperar o TP. Itens cujo nome comeca com "Anti" serdo utilizados para

restabelecer aqueles que estdo envenenados ou paralisados.

As tecnicas podem ser aprendidas atraves de itens com o nome de

"Techinique Disks" (Discos de Tecnicas). Utilize os "Telepipes" (teletubos) para erior

portdes temporarios de teleporte para a cidade. Caso voce tenha um item chamado

"Scape Doll" (boneco de escape) com voce quando for morto, voce sera ressuscitado

imediatomente. Os itens irdo desaparecer depois de utilizados.

i

J



TELAS DE JOGO E MENUS

DANDO ITEMS (Give Item)

EXPLOSAO DE PHOTONS (Photon Blast)

REMOVER (Remove)

RETIRAR (Drop)

Selecione urn ifem da lista para dar ao seu ma{

Veja as explosdes disponiveis.

Selecione para remover (ou carregar) o seu mag.

Selecione pare retirar o seu mag.

MEDIDOR DE EXPIOSAO DE PHOTONS

Apos o seu MAG se desenvolver ate um certo nivel, ele ir6 armazenar a energia de

Photons liberada nos seus ataques contra inimigos. A taxo de armazenagem estara

indicada no medidor de explosao de Photons. Quando o medidor atingir 100%, voce

poderd utilizer a energia salva no forma de uma explosao de photons. Para tanto,

utilize o Botao R para alternar na Poleta de ocoes as possiveis explosoes de Photons.

Pressione entao o botao correspondente. Lembre-se que o seu mag so poderd fazer isto

caso o nfvel esteja suficientemente alto. Uma explosao de Photons e essencialmente a

libera^fio da energia de photons ocumulada no seu mag. Entretanto, o funcionamento

deste mecanismo ainda e muito desconhecido.

Selecione este item para ver um mapa superior de toda a drea em que se encontra.

So as areas que voce visitou serdo exibidas. Utilize o controle D para movimentar o

mapa e os Botoes L/ R para aumentar ou diminuir o zoom.

I :

Cada jogador tern um pequeno e misterioso protetor chamado MAG. Quando
carregado, o MAG flutua atrds do ombro do personagem. Se ele for bem cuidodo,

ird crescer e se transformar. Finalmente ele ird adquirlr uma tecnica de ataque

chamada explosao de Photons que voce pode utillzar numa bataiha. Guide de seu

MAG pelo menu MAG que ird aparecer quando voce selecionar MAG na sua sacola

de itens (utilize os Botoes L/R para alternar entre as telas de status).



TELAS DEJOGO E MENUS

ftcSa Deslgnodt

Aiuolmente

botAoi
Exfilicacaii «g

fttgo scbtioiwJB

Owntidade

de urn Itsm

Lisfii de Acoes

J^^[JJ||]JJ222SiIEl!S3B2GD!n esKver recebendo uma missao, seledone

este item para rever os detalhes da mesma. Utilize os Botoes L/R para alfernar telas,

^ ^ para mover o cursor e pressione A para verificar as informacoes.

Selecione este item para personalizar

Urn total de seis acoes, 3 de coda uma das paletas disponiveis, poderdo ser designadas para a sua Paleta de

Acoes. Na teia do Menu de Acoes, utilize o Eotao R ou para alternar entre as duos paletas. Utilize 4^ para

selecionar urn espaco e pressione A para exibir a Lista de Acoes. A seguir, utilize ^ para selecionar uma

a^ao e pressione A para trocd-lo com a AcSo atualmente designada no menu de Acoes. Caso voce tente colocar

esta mesma acao em urn espaco ao qual elo |a foi designada, este espaco ird limpar-se e ficard sem nenhuma o^ao.

Quondo terminar de personalizar a Paleta de 09068,
pressione B para fechar o menu de acoes e retornar ao menu

da Sacola de Itens. Para maiores detalhes sobre os acoes disponiveis, Consulte p. 27 - 28.

Selecione este item para que seu personagem utilize o seu

TP para reallzar uma tecnica (Tipos de personagem que

nao podem utilizar tecnicas nao tern este item). Utilize ## para selecionar o tipo de

tecnica dentre as opcoes disponiveis e pressione A para confirmar. Pora maiores

detalhes sobre os tecnicas e seus efeitos, Consulte p. 28.

ADOUIRINDO TECNICAS |Vocd ird aprender ou adquirir tecnicas atroves dos itens

chamados "Techinigue Discs" (discos de tecnica) que podem ser encontrados nos

compos de batalha ou comprados nas lojas de ferramentas da cidade. Quando voce conseguir urn disco de

tecnica, selecione-o na Lista de Itens e depois utilize-o para que a tecnica fique disponfvel. As tecnicas tambem

tern vdrtos niveis e coda uma necessita que voce obtenha uma certa experiencia ou MST antes de ser adcipirida.



TELAS DE JOGO E MENUS

aii ^ Aqui voce podero modificar os seus pardmetros de conversacoo, cartao pessoal, enviar

Correio Simples, etc.. Utilize ^# para selecionar urn item, pressione A para confirmar

ATALHO (Shortcut)

ou B para retornar a tela anterior.

I

Selecione este para criar e designer (ou apagar) um balao de conversacao para cada uma das

tecias do controle D ou das teclas F do teclado do software, de modo que fique facilmente acessiVel

durante o jogo. Quando a lista aparecer, utilize os Botoes L/R para alternar entre as telas e # para selecionar uma
tecia de atalho. Entao pressione A para exibir o menu "Register/Delete" (Registra/Apaga). Selecione "Register" para

designer a sua mensogem e depois confirme a sua sele^ao.

I

Aqui voce podera criar e designer simbolos de conversacao desde a lista de simboios.

Cada mensagem pode ser criada utilizando expressoes e simbolos (no maximo quotro).

Com a tela "The Registered Data" (as informacoes registradas), utilize # para selecionar um simbolo de conversacao

para ser editado ou selecione "Not in Use" (nao utilizado) para fazer um novo.

CARTAO PESSOAL Os cartoes pessoais sao uma das formas de comunicacao simples

que voce podera monter com os outros jogadores de PSO.

Colecionando os cartoes pessoois, voce podera lembror-se dos

outros jogadores que encontrou.

• MEU CARTAOs Para editar o seu proprio cartao,

selecione "Write Comment" (escrever comentario) e entre com

uma mensagem. Para enviar o seu cartao para outro jogador conectado, selecione "Send"

(enviar) e um jogador da lista exibida.

• LiSTA DE CARTOES: Veja ou apague os cartoes que voce recebeu dos

outros usuarios. Voce tambem podera procurar informacoes sobre um jogador do qual

voce tern o cartao.

0 Utilize A S' para selecionar um cartao da lista de cartoes e pressione A (Utilize os Botoes

L/R para alternar as telas).

o Selecione "Search" (busca) para descobrir aonde este jogador se encontrar atualmente.

Caso ele seja encontrado, um icone ira aparecer a direita do seu resumo de status. Para

apagar um cartao, selecione "delete" (apagar) e depois confirme como pedido.

e Selecione "Search Results" (resultados da busca) para ver os resultados. A informacdo ird

variar de acordo com a localizacao do jogador. Caso o jogador esteja conectado, voce

podera enviar-Ihe um Correio Simples (Consulte p. 26) e se o jogador se encontrar numa

sola de visualizocao, voce podera selecionar "Meet In Lobby" (encontrar na sola) para ser

transportado para aonde aquele jogador se encontra.

• RESULTADOS DA BUSCA: Exibe o resultado da busca do jogador.



GAME DISPLAYS & MENUSPSD
I

Voce poder6 escrever e enviar uma mensagem simples de ate 55

caracteres para urn outro jogador conectado do qual voce possua

o cartao pessoal. Seiecione "Send Mail" (enviar mensagem) no menu do Correio Simples

e depois seiecione um jogador da lista. Quando voce escrever a mensagem, seiecione

"enter" e depois confirme.

Quando outro jogador the enviar uma mensagem simples, um icone de envelope ird

aparecer ao lado do seu resumo de status. Para ler a mensagem, seiecione "Received

Mail" (correio recebido) desde o menu do Correio Simples para ver as mensagens

recebidas.

Em geral, quando voce esHver conversando com os

jogadores no sale de conversacao, voce so vera os baloes de conversacdo dos

jogadores prdximos a voce. Entretanto, com a Janela de lnforma9oes voce poderd ver

todas as mensagens de conversacao da mesma sola. Desde que o seu parametro da

Janela de informacao se encontre ativo, bosfa selecionar "Log Window" (Janela de

inForma9ao) desde o menu de conversa9ao (chat menu) que a janela ira aparecer na

metade esquerda da sua tela. Voce podera escrever mensagens com a Janela de

informaefio ativa. Utilize # # para movimentar as inForma9oes. Para fechar a Janela

de lnforma9des, pressione B ou o Botao Start.

Seiecione "Options" (op9oe$) no menu principal para modificar os seguintes

parametros durante o jogo. Utilize # para selecionar um item do menu de

op9oes e pressione A para confirmar. A seguir, utilize # # para selecionar o parametro desejado e pressione A
para confirmar. Pressione B para retornar a tela anterior.

Posicao do Mapa (Map Direction)

I aos seus movimentos.

Configuraedes de tecia (Key Config)

Posiedo do Cursor (Cursor Position)

Velocidade da Mensagem (Message Speed)

Seiecione se quer colocar o mapa na mesma posl9do

~~| Seiecione a op9ao preferida dos Botdes L/R.

Seiecione se quer o cursor na ultima posi9ao solva.

Seledone a velocidade que os baloes aparecem.

Pacote de Saltos (Jump Pack) Seiecione se quer ativar o Jump Pack.

Auto Desconectar (Auto Disconnect)
I Seiecione um limite de tempo para permanecer

inativo (ndo tocar no controle) antes de salvor as informa9des do jogo e se

desconectar da rede automaticomente.

Seiecione este para se desconectar da rede (caso esteja conectado), salvor as suas

informa96es atuais e sair do jogo.



OPCOES

OPCOES (Options)
Seiecione opcoes no menu da tela tftulo do PSO para modificar os seguintes

parametros. Note que estes parametros nao poderdo ser modificados durante o jogo.

Utilize ## para selectonar urn Item do menu de OPCOES e pressione A. A seguir,

utilize ## para selecionar o parametro desejado e pressione A para confirmar.

Pressione B para retornar ao menu anterior.

(Language)
Seiecione para modificar os parametros de

linguagem de PSO.

Seiecione pare tocar as foixas de BGM(musica de fundo) utilizadas em PSO.

Utilize ## para selecionar uma can^ao e pressione A para tocd-la.

Pressione B para parar. Pressione B outra vez para retornar ao menu de

OPCOES.

Seiecione a saida de som como STEREO ou MONO.

Ajuste o balance do volume. Utilize # # para selecionar BMG ou SE (efeitos

Y sonoros) e entao utilize 4i para ajustar os mVeis.

Seiecione para retornar a tela tftulo.

P50 ACOES UTILIZADAS EM PSO
Aqui aparecerao muitas das aedes bdsicas que voce ird encontrar em PSO.

ACOES AUTOMATICAS
Voce poderd reolizar varies ac5es automaticamente, apenas pressionando A quando um dos seguintes icones

aparecer no espa^o inferior da sua Paleta de A9oes. A excecao e o (cone de conversa^ao que aparecera no

espaco superior da sua Paleta de Aedes.

A(feilUIDIWnCA

Ativa um transportador
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ACdfS USADAS NO PSO

ACOES DE ATAQUE
Estes soo os principals ataques utilizados nas batalhas. Para maiores detalhes, Consulte a p. 17.

ATAQUE PESADO

FtHTca predsse, miifto dcnto.

ACOES TECNICAS
Os cinco tipos de tecnicQS encontrodos em PSO sao ataque simples, ataque normal, ataque pesado, cura e

apoio. Todas as tecnicas precisam de urn certo nfvel de experiencia antes de serem adquiridas e utilizadas.

BARTA ATAQUE

Um otoqiie 4e gete geneMiite

REVERSER
:

CURA

SHIFTA APOIO

tementa o ATP de em membre

RESTA ; CURA

Tentico de rewperatoo de HP.

JELLEN APOIO

DIminei a ATP de am htmigo.

RYUKER APOIO

Abe um gartal pata a (idude.

DEBAND APOIO

Aumeate o DPP de um membo

ACOES DE FERRAMENTAS
Voce poderd designer ferramentas para a sua Paleta de A9oes ou utilizd-las atravds da sua socola de itens.

MONOMATE RECUPERI^ w ANTIPARALYSIS

RetujierB 70 HP. Resfaurii 70 TP. Remove porelisia.

MOON ATOMIZER REVIVE

RessuscHa vm memko

ANTIDOTE REOffSAQU)

Neutrriha venenos.

TELEPIPE APOIO

Aim im polalpiiaRi o Made.



[PSD ARMAS

ELEMENTOS
Armas com

habilidades

especiais poderao

ufilizar elementos

para realtzar

efeitos unices, tais

como:

SUGAR

UlSze pora raubar

HP doming

FOGO

Qwima um

ininiigo

SABER TODOS DAGGER CAUDOR SWORD CACADOR

Sabre com imra lamina de

photon para atacar um inlmigo.

Par de pequenas espadas de

photon para atacar um inimlgo.

Espado himinada com photon

para atacar multipios inimigos.

J
SLICER TODOS PARTISAN CACADOR HANDGUN TODOS

Espada estilo bumerange para

atacar multiplos iaimtgos.

Foedo laminado com photon

poro aatacar multiplos inimigos.

Pequena pistoia que atira

balas de photon.

, ^

RIFLE POLICIAL SHOTGUN POLICIAL

Pistoia de longa distancia que

atira balas de photon.

Par de pistolas semkutomdticas

que atiram balas de photon.

Espingarda que atira rajados

de balas de photon.

K

M
ii'

CANE FORGA ROD ,F0R.^| WAND FORCA

Bastao com ATPfrocoquesd

pode ser equipado por For^a.

Bastao de combate que so

pode ser equipado por For^a.

Praties vstinha que so pode

ser equipado par Fores.



Alguns ftpos de armaduras tern espacos vagos que poderao ser equipacfos com "units” como as seguintes, para fornecer

uma protecao ainda maior e outros efeitos especials. Coda espaco {no mdximo quatro) comporta uma unidade.

RESIST DARK PROTECAO

Aamento resisteado a trevas.

RESIST FIRE PROTECAO

Atmenio mistencia o fego.

RESIST LIGHT PR0TE?to

^ A lisla de creditos abaixo ^ da equipe responsdvel pela localizasao, mariceling

CRIDITOS e producdo de manual da versdo americana do PSO. Cr^dUos da equipe de
desenvoMmento da versdo original esfdo lisfodas no preprio logo.

do MoruoI Dhlor deModMii Anoli^ClMfe 1-S11 Produforderede AMf^cRfir fla tm . 1

IsoKor/Tradulor/DIP John Golden Gabrielle Brown Brian Miller F^n HutA Paco Youngel Darren Nogtalon 1
Monilaa Hudgins GoenledehvdiRos AssisteflteCliele Murakawa GerertedeRriijefcWluitefag Sanrura Gupta Eric Wilhelm I

Design Rich Briggs Tom Fong Mike Rhindwit Bee Yinn Low Josh Simpson Cliff Wilhelm 1

Yoshihiro Sakuta GeraOBifeindutiisasadDdiB Shaheed Khan Ron Rodriguez OKfeAirabNideRede l^pcti Sndbdedca' Jo^ Edwards

Es(ritor(Jra) Dennis lee Arallstns dojogo Jordcm Romaidis Jason Nolen NicAzizrai Leland Ware

Chieko Nakamura Produtorde Looifiza^ Mabel Chung Mike Scbnidt HHHi
Supeivisor Ja»}n IOjo

Brent Fillmore DcMd Tabg
Hiloshi Okuno Bob Sch(»iiisch Jdin Kuner

Kooru {chigozald Gerertedeloailiza^ Kari Holfner Alan Ung Shinobu Shindo Angeb Santos Dcr^'d Cahill

Osamu Shibamlya l^hwan Her
Alex Vaughan Heather Hawkins Simon Mcllroy Rid^f^roy

IcKalnraodeVP Midtael Joo
Pedro Ponce Gwwi Matter Scott Howard O^Oiscm

Jin Shimazald Oiris Meyer Paul fYoner Sheri Hockaday Fred BordiatJt ^Uss
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SONIC ADVENTURE 2 - THE TRIAL
CONTROL! DREAMCAST

Quondo a tela tftulo aparecer, pressione o Botao Start

para comecar o jogo.

Para retornar a tela tttulo etn qualquer instante do jogo,

pressione simultaneamente e segure os botoes A, B, X, Y

e Start.

1
Controle Analogior

{

/

1
Controle Direcional

|

Quando estiver utilizando o pacote de saltos (vendido separadamente),

lembre-se de inseri-lo no soquete de expansao 2.

Nunca toque no Controle Analogico ou nos Botoes L/R enquanto estiver

ligando o seu Dreamcast. Tal acao podera interromper os procedimentos de

inicializacao e causar mal-funcionamento.

CONTROLES BASICOS E ACOES SONIC

ABM/reCHAMEHODEPMM

GIRAft A CAMERA

AHDAR E CORKER

PULAR

SAITOCOMATAQUE

BOTAO START

BOTAO n/H

CONfROlS ANALOGICO

SELE^AO DE (TENS

Utilize o Controle Direcional / Analogico para selecionar e

pressione A para confirmer e seguir ate a proximo tela.

SALTO MORTAL

Utilize este movimento para atocar inimigos, arrebentar

com caixas ou realizar manobras rotatorias no or.

BOTAO A NO AR

Caso haja inimigos na vizinhan9a, o Sonic ira atacar

automaticamente.

Utilize o Controle Analdgico ou ^ ^ paro controlar o

Skate, pressione A para saltar ou B para brecar. Para

realizar manobras radicais com o skate, pressione A
enquanto estiver nas rampas do saltos.

MMSMiMSM SEGURAR BOTAO B

Pressione e segure B para que Sonic comece a rodar e

solte para que ele saia em velocidade supersdnica.

DESLIZAR

O Sonic pode deslizar nos corrimoesi Utilize o

Controle Analogico e ^ ^ para controlar o Sonic

nesta acao e pressione B para saltar fora.

3T



JOGANDO E FIM DE JOGO

• Atrovesse o campo de jogo e recolho aneis. Pegue o GOAL
RING (Anel do Objetivo) no ponto final para terminar a

secao. No entanfo se voce ficar sem vidas o jogo acaba.

^ Se voce ultrapassar com sucesso urn POINT MARKER
(marcador) na sua rota, e morrer depois disso, ira

recomecar deste ponto.

SONIC ADVENTURE 2 - THE TRIAL

0 Voce ira sobreviver a qualquer dano provocado por urn

inimigo, se estiver com pelo menos urn anel. Entretanto, se

for atacado quando estiver sem aneis, ira perder umq Nnda.

0 Selecione RESTART (recomecar) no menu de pausa para

utilizer uma vida extra e sair do comeco. Note que voce

nao podera utilizer esta opcao caso nao tenha vidas extras.

TELA DE ACOES e Menu de PAUSA MENU DE PAUSA

CONTINUA (Continue)

Recomeca o jogo.

RECOMECAR (Restart)

Desde o im'cio.

SAIDA (Exit)

Sai e retorna a tela ti'tulo.

BOTOES DE ACAO E JANELA DE ACOES ACTION WINDOW
BOTAODEAUO RECOLHER(PickUp)

I Recoihe e carrega Hens.

Aproximeee do item para que a janela apareca.

FREAR (Brake)
I Pressione para becar

enquanto sobre o skate.

Utilize para encontrar

animais escondidos. Pressione para exibir a tela.

VER View)
I Presdone para saber mais

sobre um objeto. Aproxime«e de urn item misterioso

para ver esta janela.

Utilize o botao de acao para realizar

acoes tais como recolher ou observer

um item, etc.. Uma janela ira aparecer

no canto superior esquerdo da sua

tela para indicar a acao apropriada. Quando for possiVel realizar mais

de uma acao, pressione Y para alternar as janelas de acao.

PREPAME-SE PfiMA MAIS EMO^dES NO JOGO DE A^O SOMiC ADVENTURE 2 1!
|

Pora auiHenlcir su« pontiNifSo, alem de recolher aneis e derrolor seas inimigos, vocS !

poderd gonhor pontes de bonus em locals escomfidos atrovds de otSes sucessivas para
crior I^TION UNK5. Procure estes locals e realize os ACTION LINKS para rditer o maior

|

ranking possiveL Com esta versSo prelintinar vocS so poderd jogor em parte dos compos
i

de avenfuras, mas com o versSo complete do Sonic Adventure 2 voce terd acesso a
j

multes ootros personagens e locois exdticos.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto e garantido contra defoitos de fabrica?§o pelo prazo de 3 (tres) mesas,

contados a partir de sua oompra. Do acordo com o cddigo de defesa do consumidor.

Em caso de defeito, dirija-se a urn posto do AssistSncia Tdcnica Autorizada da TEC TOY

munido deste oertificado e da nota fiscal comfirobatdria da compra, para obter os

servigos de reparos gratuitos a a rofiosigrto do pogns, cobertos por esta garantia.

A presente garantia, contudo, nSo cobro doloitos originados por uso e/ou instalagao em

desaoordo com as informagoos contidas no manual do instrugoos, uso nao domestico e

tentativa de violagao do produto, oonsortos por possoas nao autorizadas, servigos de

instalagao ou ajustes, fretes do onvio o/ou rotorno a umn Assist&ncia Tdcnica Autorizada

da TEC TOY, danos por acidontos ou rriaus tratos tais como: queda, batida, descarga

eldtrioa atmosferica, ligagao om redo oirttricn irnprdprin ou sujoita a variagoes exoessivas,

Em caso de troca do produto, o prii/o vrtlido do gnrnntia continua sendo o do primeiro

aparelbo, de acordo com a notn llscal do comprtr polo primoiro proprioMrio.

Estao inclui'das na garantia, pogns (o rospoctivn itrdo do obra) que por sua natureza

desgastam-se com o uso, dosdo i|uo o dosgasto impoga o funcionamento do produto.

TEC TOY INDOSTRIA E COMERCIO LTDA.

Av. Francisco Matara/./,o, 4()-l 2" aiulai Agua lirauca

Sao Paulo-,SP (T!P O.'SDOI 101) Indusliia Brasilcira

CENTRAL DEATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

r

TEC TOY

Sao Paulo - SP - CEP 0501) I 1 00 IcI. (II) 160 1 .1.T14

cdsuporte@tectoy.cora.br
J
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