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Informações Importantes
Antes de utilizares esta aplicação, lê
atentamente este manual. Se a
aplicação se destinar a crianças
pequenas, o manual deverá ser-lhes
lido e explicado por um adulto.
♦ Salvo indicado em contrário,
todas as referências a
"Nintendo 3DS" neste manual
referem-se a todas as consolas da
família Nintendo 3DS™.
♦ Se utilizares a Consola
Nintendo 2DS™, as
funcionalidades que exij am fechar
a Consola Nintendo 3DS podem
ser ativadas se utilizares o
interruptor do modo de descanso.
IMPORTANTE
Podes consultar informações
importantes sobre a tua saúde e
segurança, acedendo à aplicação
Informações sobre Saúde e
Segurança a partir do Menu HOME.
Antes de utilizares aplicações da
Nintendo 3DS, deverás ler na íntegra
o manual de instruções da consola,
prestando especial atenção às
Informações sobre Saúde e
Segurança.

Seleção de Idioma
O idioma da aplicação dependerá
daquele que estiver definido na
consola. Este título suporta oito
idiomas diferentes: inglês, alemão,

francês, espanhol, italiano,
neerlandês, português e russo.
Podes alterar o idioma da aplicação
modificando as definições de idioma
da consola. Para obteres instruções
sobre como alterar o idioma da
consola, consulta o manual
eletrónico das Definições da
Consola.

Classificação Etária
Para obteres informações sobre a
classificação etária desta e de outras
aplicações, consulta a página web
de referência sobre o sistema de
classificação etária da tua região:
PEGI (Europa):
www.pegi.info
USK (Alemanha):
www.usk.de
Classification Operations Branch
(Austrália):
www.classification.gov.au
OFLC (Nova Zelândia):
www.classificationoffice.govt.nz
Rússia:
minsvyaz.ru/ru/documents/

Advertências
Esta aplicação (incluindo todo e
qualquer conteúdo digital ou
documentação que descarregues
para utilizares com a aplicação em
causa) é licenciada pela Nintendo
apenas para utilização pessoal e

não comercial com a tua Consola
Nintendo 3DS. A utilização de
quaisquer serviços online desta
aplicação está suj eita ao Contrato
de Utilização dos Serviços e
Política de Privacidade da
Nintendo 3DS, que inclui o Código
de Conduta da Nintendo 3DS.
A reprodução ou utilização não
autorizada é proibida.
Esta aplicação dispõe de medidas
de proteção técnica para impedir a
cópia ou a reprodução de
conteúdos.
Nem a tua Consola Nintendo 3DS
nem esta aplicação foram
concebidas para utilização com
dispositivos ou aplicações não
autorizados, existentes ou futuros,
que permitam efetuar modificações
técnicas da Consola Nintendo 3DS
ou das suas aplicações, nem para
utilização com qualquer dispositivo
não autorizado que possa ser
utilizado em conj unção com a tua
Consola Nintendo 3DS.
Após a atualização da
Nintendo 3DS ou das suas
aplicações, quaisquer dispositivos
ou aplicações não autorizados,
existentes ou futuros, que permitam
efetuar modificações técnicas da
Consola Nintendo 3DS ou das suas
aplicações, ou qualquer dispositivo
não autorizado que possa ser
utilizado em conj unção com a tua
Consola Nintendo 3DS podem fazer

com que a tua Consola
Nintendo 3DS deixe de funcionar
permanentemente e causar a
eliminação de conteúdos.
Esta aplicação, o respetivo manual
de instruções e quaisquer outros
textos que a acompanhem estão
protegidos por leis de propriedade
intelectual nacionais e
internacionais.
Para obteres mais informações sobre
os direitos de propriedade intelectual
relativos a esta aplicação, incluindo
avisos relacionados com
componentes middleware e de
aplicações de código aberto,
consulta a versão em inglês deste
manual.
CTR-P-BAAP-00
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Modo Local
L ig ação se m Fio s L o cal
( Modo d e Jogo Local )
Até quatro j ogadores podem
defrontar-se utilizando o Modo
Local se cada um tiver uma Consola
Nintendo 3DS e existir uma cópia
do jogo.
Do Que Vais Precisar:
● Uma Consola Nintendo 3DS por
j ogador
● Uma cópia do j ogo Mario Party:
Star Rush e uma cópia adicional
do j ogo ou de Mario Party: Star
Rush - Party Guest para cada
j ogador.
◆ Mario Party: Star Rush - Party
Guest encontra-se disponível
para download gratuito a partir
da Nintendo eShop (pág. 3).
C onfig uração
Um j ogador com uma cópia de
Mario Party: Star Rush (o anfitrião)
irá criar uma entrada. Assim que
todos os j ogadores estiverem
presentes nesta entrada, terá início
a batalha.
◆ Os j ogadores que estejam a
utilizar Mario Party: Star Rush Party Guest não poderão criar as
suas próprias entradas.

C omo C riar uma Entrada
1. Na Praça, seleciona
"Multijogador" ⇒ "Modo de Jogo
Local" ⇒ "Criar uma entrada".
2. Assim que os nomes de todos os
j ogadores surgirem no ecrã,
seleciona "Começar" para dares
início ao j ogo.
Aderir a uma Entrada
1. Na Praça, seleciona
"Multijogador" ⇒ "Modo de Jogo
Local" ⇒ "Encontrar uma
entrada".
2. Escolhe um grupo a aderir.
◆ Se tiveres apenas uma cópia de
Mario Party: Star Rush, tu e os
teus amigos podem ainda assim
j ogar todos j untos, utilizando o
Mario Party: Star Rush - Party
Guest.
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Star Rush - Party Guest
O q ue é Mario Part y: St ar
Rush - P arty Guest?
Mario Party: Star Rush - Party
Guest está disponível para
download gratuito na Nintendo
eShop. Ao utilizar esta versão da
aplicação, podes divertir-te no
modo multijogador, mesmo que não
tenhas uma cópia do j ogo Mario
Party: Star Rush (pág. 2).
Atenção
Não é po ss í v el u t il iz ar o mod o
mul t ij og ad or u sand o ape na s o
Mario P art y : St ar R us h - Part y
Guest . Irás precisar que pelo menos
u m j o g ado r t en ha uma có pia do
j og o Mario P art y : St ar R us h, p ara
alé m d e t er d e ex ist ir uma Cons ol a
Nintendo 3DS para cada j og ador.

T ransfe rir d ad o s d e
g ravação
No Mario Party: Star Rush - Party
Guest, serão gravados dados como
nível de j ogo, personagens
desbloqueadas e minij ogos
j ogados. Podes transferir estes
dados para o Mario Party: Star
Rush, se a aplicação for lançada na
mesma consola.
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Modo Download
Modo Download
Podem defrontar-se até quatro
j ogadores com apenas uma cópia
do j ogo Mario Party: Star Rush,
através do Modo Download.
◆ Não é possível selecionar o
Modo Download em Mario Party:
Star Rush - Party Guest.
◆ Podes utilizar o Modo Download
para j ogar em consolas sem este
título mas, desta forma, não
estarão disponíveis todos os
mapas, personagens e outras
funcionalidades de j ogo
(pág. 5).
Do Que Vais Precisar:
● Uma Consola Nintendo 3DS por
j ogador
● Uma cópia do j ogo Mario Party:
Star Rush
Passos do Anfitrião ( j ogador com
a apl icação)
O j ogador que possui o j ogo
integral tem de criar uma entrada.
Assim que todos os j ogadores
estiverem presentes na mesma, o
jogo terá início.
1. Na Praça, seleciona
"Multij ogador" e depois "Modo

Download".
2. Quando os nomes de todos os
j ogadores surgirem no ecrã,
seleciona "Começar" para
começares a j ogar.
3. Segue as instruções
apresentadas no ecrã.
P as s os dos C o nv idado s
( j ogadores sem a apl icação)
1. No Menu HOME, seleciona o
símbolo do Modo Download e
toca em "Abrir".
2. Seleciona o logótipo da
Nintendo 3DS.
3. Seleciona Mario Party: Star Rush
na lista.
◆ Pode ser necessário atualizar a
consola. Segue as instruções no
ecrã para iniciares a atualização.
Se surgir uma mensagem durante
a atualização da consola a
indicar que não foi possível
estabelecer ligação à Internet,
procede à atualização da consola
a partir das Definições da
Consola.
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Acerca do Jogo
O Mario Party: Star Rush é um novo
tipo de j ogo de tabuleiro que
permite j ogadas simultâneas e
movimento livre. Inclui minij ogos em
que podem defrontar-se até quatro
jogadores.
Modos de Jogo
Todos os modos de j ogo estão
disponíveis para um só jogador.
Modos disponíveis no Modo
de Jogo Local.
Modos disponíveis no Modo
Download.
Toads ao Mol ho
Os j og ado res têm de competir entre
s i con t ra os bos se s p ara re cu perar
as estrel as roubadas.
Moedatlo
Um fre né ti co mi nij o g o d e co rridas,
p ara rec ol h ere s o máx imo de
moedas.
Papa-Balões
Reúne estrel as utilizando as moedas
qu e g anh ares nos minij o g os o u no
tabuleiro.

Minij og os
E sc ol h e o mini j og o qu e p ret e nde s
j og ar.
Gamão do Mario
Um j o g o de es traté g ia ond e te nt as
mo vime nt ar as t u as t rês
p ers on ag en s p ara o o ut ro l ad o do
t abu l eiro , an t es qu e o t eu rival
consig a fazer o mesmo.
Recital Rítmico
Aq ui p od es ac omp anhar
music al men t e u ma v ari ed ad e de
me l od ias famil iares do Rei no
C og umelo.
Puzzle do Bu
Um j o g o de puzzl e no qual eliminas
fil as de bl o co s, fa ze nd o
corresponder os seus números.
Torre do Desafio
E vit a as F aí s c as es co nd idas , à
me did a q ue t en tas t rep ar at é ao
topo da to rre!
Gal eria
Podes ver as personag ens do j og o.
Ne m to das as pe rso nag e ns e
mapas e s t ão d is po ní v ei s n o Mod o
Download.
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Gravação
Dados d e gravação
O nível de j ogo e outros dados
serão guardados automaticamente
nos seguintes pontos:
・Quando um mapa for concluído
・Quando um minij ogo for
concluído
Gravar dados durante o j og o
Depois de teres progredido um
pouco no modo de Corrida de
Rivais do Moedatlo e na Torre do
e
Desafio, podes premir
selecionar "Guardar e sair", para
guardares a tua progressão atual.
◆ Podes continuar a jogar no
ponto em que ficaste
selecionando o modo com os
dados de gravação do j ogo
guardado.
◆ Só podes criar dados de
gravação de um jogo de cada
vez.

Eliminar dados
Para eliminares todos os dados de
gravação, mantém premidos  + 
+  +  simultaneamente, ao
mesmo tempo que inicias a
aplicação.

◆ Tem cuidado ao eliminares dados
uma vez que não será possível
recuperá-los depois de terem
sido eliminados.
● Não rein ic ies rep et i damen t e a
c on s ol a ne m ut il i ze s c on t rol o s
i nc orre t os de f orma i nt e nc ion al .
Durante o processo de g rav ação,
não retires o cart ão de j og o ou o
c art ão SD da c ons ol a e t em
c u idado para n ão dei xar ent rar
s uj idade nos terminais. Qual quer
u ma des t as açõ es po de rá
re s ul t ar nu ma p erd a d e da do s
irreversí vel.
● Não ut il i ze s ac es só rio s ou
ap l icaç õe s e xt e rnas p ara
m odi ficar os t eu s d ad os de
g rav a ção, u ma v ez qu e t al
p od erá imp os sib il it ar a
p rog res s ão o u l e v ar à pe rda de
d ad os de g rava ç ão . Q ual quer
m odi ficaç ão s e rá irre ve rs í ve l ,
port ant o tem cuidado.
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Acerca dos amiibo

Esta aplicação é compatível com as
funções apenas de leitura dos
.
Enquanto j ogas, selecion a
ou
para utilizares o amiibo™.
Para utilizares acessórios amiibo
compatíveis, coloca-os sobre o
ecrã tátil de uma Consola New
Nintendo 3DS/New Nintendo 3DS
XL.
Os teus amiibo são muito mais do
que apenas figuras. Podes usar a
tecnologia NFC (comunicação de
campo próximo) para os ligares a
aplicações compatíveis e j ogares
com eles.
Para mais informações, acede a:
- amiibo.nintendo.eu (Europa)
- amiibo.nintendo.com.au (Austrália/
Nova Zelândia)
◆ Um amiibo pode ser lido por
múltiplas aplicações compatíveis.
◆ Se os dados do teu amiibo
estiverem danificados e não
puderem ser restaurados, acede
a
no Menu HOME, seleciona

"Definições dos amiibo" e apaga
os dados.
Para ut ilizares amiibo com Cons ol as
Nint endo 3DS, Nint endo 3DS XL ou
Ni nt e ndo 2DS, é n ec es s ário
u t il iz are s o l e it or/ g rav ad or de NFC
Nintendo 3DS.
I MPORTANTE
● Basta tocares levemente com o
amiibo no ecrã tátil para que a
consola o detete. Não exerças
força com o amiibo sobre o ecrã
nem o arrastes.
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Partilhar Informações
Enviar Informações de
Jogabilidade
(SpotPass™)
Se a funcionalidade Spotpass estiver
ativada, esta irá estabelecer
periodicamente uma ligação à
Internet (caso exista uma rede
disponível), mesmo que a consola
estej a em Modo de Descanso. Isto
irá ocorrer mesmo que a aplicação
não estej a em funcionamento. Se o
envio de informações de
j ogabilidade estiver ativo, estes
dados serão enviados para a
Nintendo através do SpotPass num
formato anónimo. Esta função pode
ser ativada ou desativada no menu
Opções da aplicação que pode ser
no ecrã do
acedido tocando e m
título.
◆ As informações de jogabilidade
serão utilizadas no
desenvolvimento de novos
produtos.

Funcionalidades Online
Este software pode enviar
informação de j ogabilidade através
de uma ligação à Internet.
◆ Para mais informações sobre como
ligares a tua Consola
Nintendo 3DS à Internet, consulta
o manual de instruções da
consola.

Es t a apl ic aç ão é c ompat í v el c om
a Nintendo Net work™.

A Nint endo Network é um s erviço
onl ine qu e t e pe rmi t e j o g ar c om
out ro s u t il iz adore s de q ual qu er
part e do mun do , des c arre g ar
nov o s c on t eú dos a dic ion ai s. . . e
muito mais!

Precauções Online
● Se publicares, enviares ou
disponibilizares informações ou
conteúdos através da
comunicação sem fios, não
incluas detalhes que possam
identificar-te, como o teu nome,
endereço de e-mail, morada ou
número de telefone, por exemplo,
já que esta informação poderá ser
consultada por terceiros. Quando
escolheres um nome de utilizador
ou uma alcunha para as tuas
personagens Mii™, não utilizes o
teu nome real, j á que essa
informação poderá ser consultada
por terceiros sempre que utilizares
a comunicação sem fios.
● Os códigos de amigo fazem parte
de um sistema que te permite
estabelecer uma relação de
amizade com outros utilizadores,
para que possas j ogar, comunicar

e interagir com pessoas que
conheces. Se trocares códigos de
amigo com estranhos, correrás o
risco de receber informações ou
mensagens com linguagem
ofensiva ou conteúdo inadequado.
Essas pessoas poderão ainda
consultar informação sobre ti que
não desej as tornar pública. Por
isso, recomendamos que não
troques códigos de amigo com
pessoas que não conheces.
● Não participes em atividades
perigosas, ilegais, ofensivas ou
inadequadas que possam causar
problemas a outros utilizadores.
Em particular, não publiques,
envies ou disponibilizes
informações ou conteúdos que
ameacem, abusem ou incomodem
outras pessoas, infrinj am os
direitos de outros (como licenças,
direitos de imagem, direito à
privacidade, direitos de
publicidade ou marcas registadas)
ou que causem desconforto a
outras pessoas. Em particular,
quando enviares, publicares ou
disponibilizares fotos, imagens ou
vídeos em que apareçam outras
pessoas, certifica-te de que
obténs a autorização prévia das
mesmas. Se for reportada ou
confirmada uma conduta
inapropriada, podes ser suj eito a
penalizações, como ser banido
dos Serviços Nintendo 3DS.
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Informações de Contacto
Para informações sobre produtos,
acede à página web da Nintendo em:
www.nintendo.com/countryselector
Para assistência técnica e resolução
de problemas, consulta o manual de
instruções da tua Consola
Nintendo 3DS ou acede a:
support.nintendo.com

