
Mario Party: Star Rush

1 Informações Importantes

2 Modo Local

3 Star Rush - Party Guest

4 Modo Download

5 Acerca do Jogo

6 Gravação

Informações básicas

7 Acerca dos amiibo

Outras Informações

8 Partilhar Informações

Assistência Técnica

9 Informações de Contacto



1 Informações Importantes

 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.

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 util izares a Consola
Nintendo 2DS™, as
funcionalidades que exijam fechar
a Consola Nintendo 3DS podem
ser ativadas se utilizares o
interruptor do modo de descanso.

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

Seleção de Idioma



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.

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: 

www.pegi.info
PEGI (Europa):

USK (Alemanha):
www.usk.de

Classification Operations Branch
(Austrália):
www.classification.gov.au

OFLC (Nova Zelândia):
www.classificationoffice.govt.nz

Classificação Etária

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 sujeita 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 conjunção 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 conjunção 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



2 Modo Local

Até quatro jogadores podem
defrontar-se util izando o Modo
Local se cada um tiver uma Consola
Nintendo 3DS e existir uma cópia
do jogo.

● Uma Consola Nintendo 3DS por
jogador

● Uma cópia do jogo Mario Party:
Star Rush e uma cópia adicional
do jogo ou de Mario Party: Star
Rush - Party Guest para cada
jogador.

Um jogador com uma cópia de
Mario Party: Star Rush (o anfitrião)
irá criar uma entrada. Assim que
todos os jogadores estiverem
presentes nesta entrada, terá início
a batalha.
◆ Os jogadores que estejam a

utilizar Mario Party: Star Rush -
Party Guest não poderão criar as
suas próprias entradas.

◆ Mario Party: Star Rush - Party
Guest encontra-se disponível
para download gratuito a partir
da Nintendo eShop (pág. 3).
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1. Na Praça, seleciona
"Multijogador" ⇒ "Modo de Jogo
Local" ⇒ "Criar uma entrada".

2. Assim que os nomes de todos os
jogadores surgirem no ecrã,
seleciona "Começar" para dares
início ao jogo.

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
jogar todos juntos, util izando o
Mario Party: Star Rush - Party
Guest.
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3 Star Rush - Party 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 jogo Mario
Party: Star Rush (pág. 2).

No Mario Party: Star Rush - Party
Guest, serão gravados dados como
nível de jogo, personagens
desbloqueadas e minijogos
jogados. Podes transferir estes
dados para o Mario Party: Star
Rush, se a aplicação for lançada na
mesma consola.
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4 Modo Download

Podem defrontar-se até quatro
jogadores com apenas uma cópia
do jogo Mario Party: Star Rush,
através do Modo Download.

● Uma Consola Nintendo 3DS por
jogador

◆ Não é possível selecionar o
Modo Download em Mario Party:
Star Rush - Party Guest.

● Uma cópia do jogo Mario Party:
Star Rush

O jogador que possui o jogo
integral tem de criar uma entrada.
Assim que todos os jogadores
estiverem presentes na mesma, o
jogo terá início.

◆ Podes utilizar o Modo Download
para jogar em consolas sem este
título mas, desta forma, não
estarão disponíveis todos os
mapas, personagens e outras
funcionalidades de jogo
(pág. 5).

1. Na Praça, seleciona
"Multijogador" e depois "Modo
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3. Segue as instruções
apresentadas no ecrã.

Download".
2. Quando os nomes de todos os

jogadores surgirem no ecrã,
seleciona "Começar" para
começares a jogar.

◆ 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.

3. Seleciona Mario Party: Star Rush
na lista.

1. No Menu HOME, seleciona o
símbolo do Modo Download e
toca em "Abrir".

2. Seleciona o logótipo da
Nintendo 3DS.

)oãçacilpa a mes serodagoj(
sodadivnoC sod sossaP



5 Acerca do Jogo

O Mario Party: Star Rush é um novo
tipo de jogo de tabuleiro que
permite jogadas simultâneas e
movimento livre. Inclui minijogos em
que podem defrontar-se até quatro
jogadores.

Todos os modos de jogo estão
disponíveis para um só jogador.

Modos disponíveis no Modo
de Jogo Local.

Modos disponíveis no Modo
Download.
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6 Gravação

O nível de jogo e outros dados
serão guardados automaticamente
nos seguintes pontos:

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

・Quando um mapa for concluído
・Quando um minijogo for

concluído

Depois de teres progredido um
pouco no modo de Corrida de
Rivais do Moedatlo e na Torre do
Desafio, podes prem  e
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 jogo
guardado.

◆ Só podes criar dados de
gravação de um jogo de cada
vez.
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◆ Tem cuidado ao eliminares dados
uma vez que não será possível
recuperá-los depois de terem
sido eliminados.
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7 Acerca dos amiibo

Esta aplicação é compatível com as
funções apenas de leitura dos

Enquanto jogas, selecion
o  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 jogares
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

 no Menu HOME, seleciona a

 u
 a

.



"Definições dos amiibo" e apaga
os dados.

● 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.

ETNATROPMI
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8 Partilhar Informações

◆ Para mais informações sobre como
ligares a tua Consola
Nintendo 3DS à Internet, consulta
o manual de instruções da
consola.

Este software pode enviar
informação de jogabilidade através
de uma ligação à Internet.

Se a funcionalidade Spotpass estiver
ativada, esta irá estabelecer
periodicamente uma ligação à
Internet (caso exista uma rede
disponível), mesmo que a consola
esteja em Modo de Descanso. Isto
irá ocorrer mesmo que a aplicação
não esteja em funcionamento. Se o
envio de informações de
jogabilidade 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
acedido tocando e  no ecrã do
título.
◆ As informações de jogabilidade

serão utilizadas no
desenvolvimento de novos
produtos.

Enviar Informações de
Jogabilidad

(SpotPass

Funcionalidades Online
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● 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, já 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 jogar, comunicar

Precauções Online
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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 desejas 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, infrinjam 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 sujeito a
penalizações, como ser banido
dos Serviços Nintendo 3DS.



9 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


