
Super Smash Bros.
for Wii U

1 orpIm t estan orfIn m esõaç

aru oãçnoC gif

2 dn sooC am

3 iboami

4 s ead O neinlcinFu o idlna

5 rePa alnt ntCo loro

cioIní

6 o éJog te? Es TiQue de po 

7  mu J ogo inI c rai

8 argpa  osdDardaGu a  Aer 

amGU d)aeP esõAç iiW (

9 ne t sooM v mi

10 carAta

11 re - esgrP o et

WUP-P-AXFP-02



omCs a s)ondoesõAç  tru(O

12 ne t sooM v mi

13 egot e ser-acAt a Prr/

Com m tebauepPr a r ra

14 J a o rag moC e raç

15 sáB i sacgeR r  sa

16 nseIt

J e ogoddoM  so

17 shaSm

18 mbCo e)atliOn  (ne

19 ah C/lra it ts )aino uqP e E(nnO il od /raps te

20 mS a hs uM n od

21 Em lo/ po)GrurasExt  So (A

22 d  eti ro C oi )sne rása ( xE rt E /r dEid ot

23 Op/re s)eçõfratEx Co(s 

rosOut

24 N nioã à t 3 SDne odeb elsE at c gi çare L 



25 amm boiigaJo cor 

26 iiMo servelibPu  nrca

27 rresca eisgávteúCon  Dedos

ro seduL at

28 Lin/ong musak/So/DiMar y Keonk

29 ybr / xoFisoY h K/i

30 aintCap conl FachuaPik gi/i/Lu

31 f/fpu chaPeys/sNe glgJi

32 a/ld S ikhewsBo e Zer/

33 etaf/M  ghtKnirth/Mar G ndoano

34  Zeadur Ike/ro)aSam/Pit Arm(us 

35 K/ nioK gn ed ed g eDzi rahC ra dd  y/d iD

36 nk /Li C oonartomarOli / ariLuc

37 a/Rruto inalosartaniHab nstIte/

38 a/Pjnin enatalule tLit Gre/Mac

39 wso/B e r.Jr inbRo / lkuSh

40 /PnMa A ANMC-icnSo / a gMe



41  se iiMrtuL oda

 o bre P utorodoormInf a s sçõe

42 ti soiD er  tu roed A  mr çanI of õ bo erse s 

43 Téa c caniisiAs s nctê



1 orpIm t estan orfIn m esõaç

Leia este manual com atenção antes de utilizar a
aplicação. Se a aplicação se destinar a ser
utilizada por crianças pequenas, o manual deverá
ser-lhes lido e explicado por um adulto.

Leia também  Informações sobre Saúde e
Segurança no Menu Wii U, pois estas contêm
informações importantes que o ajudarão a usufruir
desta aplicação.
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2 dn sooC am

Os seguintes comandos podem ser emparelhados
com a consola e utilizados com esta aplicação.

♦ O Comando Clássico pode ser utilizado em vez do
Comando Clássico Pro.

♦ Podem jogar até oito utilizadores em simultâneo. Para
utilizar o modo multijogador, cada utilizador necessita
de um comando.

♦ Podem ser emparelhados até sete Comandos Wii e/ou
Comandos Wii U Pro com a consola.

♦ Só é possível utilizar um Wii U GamePad de cada vez
com esta aplicação.

♦ O Comando Wii Plus pode ser utilizado em vez do
Comando Wii.

♦ Para usar uma Consola Nintendo 3DS como
comando, precisará de possuir uma cópia de Super
Smash Bros.™ for Nintendo 3DS. Podem ser ligadas
até oito consolas em simultâneo. 

♦ Para utilizar Comandos GameCube é necessário o
adaptador de Comandos GameCube para a Wii U.
Podem ser ligados a um adaptador até quatro
Comandos GameCube. Se utilizar dois adaptadores
ao mesmo tempo, pode ligar até um máximo de oito
Comandos GameCube de uma vez. Os comandos
serão atribuídos ao J1, J2, etc. seguindo a ordem
pela qual os ligou ao adaptador e premiu .

♦ Certifique-se de que o seu comando tem bateria
suficiente. Se ficar sem bateria a meio de um
combate online e não for capaz de controlar o seu
lutador, poderá ficar restringido temporariamente de
participar em combates online por não executar
nenhuma ação durante uma partida.
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3 iboami

Esta aplicação é compatível co
Pode usar figuras amiibo™ compatíveis
colocando-as sobre o ponto de contacto NFC do
Wii U GamePad ().

Os seus amiibo são muito mais do que apenas
figuras. Pode usar a tecnologia NFC (comunicação
de campo próximo) para ligá-los a aplicações
compatíveis e jogar com eles. Para mais
informações, visite http://amiibo.nintendo.eu/.

♦ Cada amiibo só pode conter dados de jogo de uma
aplicação de cada vez. Para guardar dados de jogo
de outra aplicação, terá de apagar os dados de jogo
existent ra tal, aceda ao Menu Wii U, em
seguida Definições da Consola e, por fim, a
"Definições dos amiibo". Se não conseguir aceder à

ão "Definições dos amiibo", aceda às
Definições da Consola, selecione "Atualização da

Consola" e inicie a atualização da sua consola.
♦ Um amiibo pode ser lido por múltiplas aplicações

compatíveis.
♦ Se os dados do seu amiibo estiverem danificados e

não pudere restaurados, aceda ao Menu Wii U,
em seguida Definições da Consola, a
"Definições dos amiibo" e apague os dados. Se não
conseg eder à opção "Definições dos amiibo",
aceda Definições da Consola, selecione
"Atualização da Consola" e inicie a atualização da
sua consola.
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4 s ead O neinlcinFu o idlna

Estabeleça ligação à Internet para usufruir destas
funcionalidades:

・Combates online. 

♦ O seu perfil poderá ser visualizado por utilizadores de
todo o mundo.

♦ Para mais informações sobre como ligar a Consola
Wii U à Internet, consulte o Guia de Início Rápido da
Wii U.

・Publicar e assistir a repetições. 

・Conversação no Jogo com amigos. 

・Comprar títulos da Consola Virtual. 

・Publicar fotos, lutadores Mii e cenários
personalizados. 

・Miiverse™. 

・Adquirir conteúdos descarregáveis. 
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5 rePa alnt ntCo loro

Os pais e representantes legais podem restringir
certas funcionalidades da Consola Wii U através
da opçã Controlo Parental no Menu Wii U.
As seguintes funcionalidades podem ser
restringidas:
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6 o éJog te? Es TiQue de po 

Utilize poderosos Ataques
Smash para lançar os
adversários para fora do
cenário.

Utilize ataques para aumentar
o total de danos causados
aos seus inimigos. Quanto
mais alta for a percentagem
de danos de um lutador, mais
longe este será lançado quando sofrer um ataque.

O Mario, o Link, o Kirby e muitas outras
personagens bem conhecidas abandonam as suas
séries e combatem entre si, lançando-se ao ar e
para fora do cenário, utilizando uma série de
ataques diferentes! Desafie jogadores de todo o
mundo, através da Internet.
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Mesmo que tenha sido
lançado para fora do cenário,
poderá tentar regressar à
luta, fazendo uso dos
movimentos e saltos da
personagem com a qual estiver a jogar. Nada de
desistir!
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7  mu J ogo inI c rai

Selecione um modo de
jogo ou outra opção.

Ao iniciar o jogo, ser-lhe-á pedido que configure
as definições do SpotPass™.
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♦ Também poderá percorrer os menus usando um
Comando Wii U Pro ou um Comando Wii + Comando
Clássico Pro.

Quando estiver a usar o Wii U GamePad, navegue
entre as opções usando / e prima  para as
selecionar. Prima  para cancelar.
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8 argpa  osdDardaGu a  Aer 

Para apagar os seus dados, entre n
Definições da Consola no Menu Wii U e selecione
"Gestão de Dados".

♦ Tenha em atenção que, depois de apagados, os
dados não poderão ser recuperados.

A progressão no jogo e as definições que tenham
sido alteradas serão guardadas sempre que
terminar um combate ou alterar as definições.

♦ Os dados de gravação são, por norma, partilhados
entre todos os utilizadores da consola mas, para
algumas funções, tais como o modo Online, os
dados são guardados separadamente para cada
utilizador. Certifique-se de que seleciona o Mii™
correto quando iniciar a sua Consola Wii U.
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9 ne t sooM v mi

Para saltar, mova  para cima. Também poderá
premir  ou . Para saltar no ar, volte a mover 
para cima ou a premir  ou .

Prima  repetidamente para baixo para atravessar
plataformas.

♦ Esta técnica não funciona com todos os tipos de
solo.

Para se agachar e minimizar o efeito de ricochete
resultante dos ataques do inimigo, mova  para
baixo.

Para correr, mova rapidamente  para a esquerda
ou para a direita. Para continuar a correr, não
solte .

Use  para andar. A sua velocidade irá mudar
dependendo de quanto o inclinar para a esquerda
ou para a direita.

Estes controlos são para o Wii U GamePad.

♦ Os controlos para o Comando Wii U Pro e para o
Comando Wii com o Comando Clássico Pro são os
mesmos que os usados para o GamePad. Para
informações sobre outros comandos, consulte

 e .12 13
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♦ Alguns lutadores conseguem agarrar bermas com
recurso a movimentos ou ferramentas especiais.

Se estiver suficientemente próximo de
uma berma, a sua personagem
poderá agarrá-la. Incline  na
direção da berma, salte ou prima o
botão de ataque para subir a berma
de várias formas.

Quando estiver sobre um inimigo, prima  ou 
para saltar por cima dele. Em alternativa, também
poderá mover  para cima e saltar ainda mais
alto.
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10 carAta

Quando estiver no ar, prima  para executar
ataques. Ao inclinar  numa direção e premir ,
serão executados diferentes tipos de movimentos.

Prima  enquanto corre.

Para carregar o poder, toque em  e mantenha
premido  simultaneamente, ou mantenha
inclinado . Depois, liberte / para executar
um ataque smash muito poderoso.

Toque em  e prima  ao mesmo tempo ou mova
simplesmente  para executar um ataque smash
e lançar o seu inimigo.

Incline  e prima  para executar um ataque
forte. Dependendo da direção em que inclinar ,
será executado um tipo de ataque diferente.

Prima  para executar um ataque normal e, se
premir repetidamente , desencadeará uma série
de ataques. Se estiver a utilizar determinados
lutadores, premir  fará com que estes ataquem
continuadamente até apanharem um inimigo e, em
seguida, executem uma série de ataques normais.
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setroF seuqatA

hsamS seuqatA

hsamS agraC
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Para executar um ataque especial,
prima . Ao inclinar  numa direção
e premir , poderá executar vários
tipos de movimentos especiais.
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11 re - esgrP o et

Para agarrar os adversários,
prima / ou  quando
estiver a utilizar o escudo.
Depois de agarrar um inimigo,
arremesse-o com  ou
ataque-o com .

♦ Prima / para se esquivar quando estiver no ar.

Quando estiver a utilizar o
escudo, toque em  para a
esquerda, para a direita ou
para baixo para se esquivar
na direção pretendida.

♦ O tamanho do seu escudo irá diminuir à medida que
o tempo passa ou quando sofrer danos. Se se partir,
o lutador ficará temporariamente atordoado e
impedido de realizar qualquer ação.

Prima / para ativar o escudo e
proteger-se de ataques inimigos.

raviuqsE
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12 ne t sooM v mi

indica um movimento de toque repetido.

Estes controlos são válidos para um Comando
GameCube, Comando Wii (na posição horizontal)
e para o Comando Wii + Nunchuk.
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14 J a o rag moC e raç

Use as opções descritas abaixo para alterar as
definições do combate. Quando estiver pronto,
prima  para avançar até ao próximo ecrã.

♦ Mantenha  premido para preencher a barr e
regressar ao ecrã anterior. Também pode selecionar

e manter premido  para o fazer.
♦ As definições disponíveis irão mudar dependendo do

modo de jogo que tiver selecionado.

Quando o ecrã de seleção de personagem for
apresentado, prima um botão no seu comando
para entrar e, em seguida, coloque o seu
marcad  (J1) no lutador que deseja usar.

♦ Os números de jogador serão determinados pela
ordem em que os jogadores entram em jogo.
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Pode introduzir um nome de jogador ou selecionar
um que já tenha sido introduzido. Quando usar um
nome de jogador, os seus recordes e definições de
controlos serão guardados automaticamente.

Para cada lutador, pode alterar entre um jogador e
um jogador CPU. Também pode definir o nível dos
lutadores CPU.

Posicione o cursor por cima do seu lutador e prima
 para alterar o seu fato.

♦ Também poderá usar  e  ou  e  para
alterar a sua aparência.

Selecione "Sim" nesta opção para poder utilizar as
personagens criadas no Editor. 

É possível alterar as regras dos combates, tais como
o limite de tempo e as definições dos objetos que
surgirão no cenário.

♦ Dependendo do tipo de combate que quiser
jogar, selecion  o irá alterar o limite de
tempo ou o número de vidas.

♦ Quando estiver a iniciar um combate em equipa,
selecione a bandeira no canto superior esquerdo
do painel de cada personagem para alterar a
respetiva equipa.

Poderá optar entre um Combate Smash Todos
contra Todos ou dividir os lutadores em duas ou
três equipas. (No modo Smash a 8, pode formar até
quatro equipas).
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♦ Alguns modos não irão apresentar um ecrã de
seleção de cenário.

♦ Poderá alternar entre cenários normais e cenários
personalizados usando  e .

Selecione o cenário no
qual deseja jogar. O
combate terá início depois
de ter feito a sua escolha.
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15 sáB i sacgeR r  sa

O objetivo de cada combate consiste em atacar e
arremessar os inimigos para fora do cenário, de
modo a que não consigam voltar. Atinja os
lutadores adversários para lhes provocar danos e
arremesse-os para fora do cenário com um
Ataque Smash!
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No final do combate, será exibido o ecrã de
resultados. Dependendo do modo de jogo
selecionado, poderá também receber golpázios.

♦ Poderá guardar fotografias num Cartão SD.

Prima  para colocar o jogo
em pausa, de modo a poder
tirar fotografias ou concluir
um combate.

♦ Por exemplo, se estiver na posição 147.200 da
classificação, estará em vantagem sobre outros
147.199 jogadores a nível mundial.

♦ Esta classificação é obtida através do envio e
receção de informações através da Internet. Para
conseguir ver o Valor Smash Global, deverá
estabelecer ligação à Internet pelo menos uma vez.

O Valor Smash Global (V
Smash) [GSP] é um valo
apresentado em vários
modos, como, por
exemplo, nos modos
Clássico e Estádio e representa a sua perícia face
aos restantes jogadores a nível mundial.

labolG hsamS rolaV
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Se obtiver um destes itens quando o
medidor de danos estiver a 100% ou
mais, irá recuperar 100 pontos de
energia. Se o medidor estiver a menos

Ao atacar ou lançar um recipiente, este
abrir-se-á, revelando o respetivo
conteúdo.

Ao lançar uma Bola Mestra, irá surgir
um Pokémon Mítico ou Lendário para o
ajudar.

Ao apanhar ou tocar em alguns itens, os seus
efeitos são imediatos, enquanto que, no caso de
outros, terá de aguardar alguns momentos ou
lançá-los contra um inimigo para descobrir o
respetivo efeito.

Prima  quando estiver perto de um item para o
apanhar e volte a premir  para o utilizar. Para
largar o item, prima  ou . Também poderá
lançá-lo, movendo  e premindo  ou 
simultaneamente.

snetI erbos seõçamrofnI
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.olos od avre a odnacnarra
sneti sortuo retbo áredop mébmaT

)oãçarepucer( adaF moc ocsarF



Golpeie o saco para fazer cair os itens.

Dispara pequenos torpedos.

Ao detonar, este item provoca uma
enorme explosão em forma de X, capaz
de atravessar qualquer superfície.

Se atingir os inimigos com esta arma,
estes sofrerão danos e ficarão a arder.
Ao executar golpes, o número de bolas
de fogo irá diminuir pouco a pouco.

Ao tocar neste item, os lutadores
ficarão maiores e mais poderosos.

de 100%, poderá lançar o item contra os seus
inimigos.

♦ Se o medidor de danos do seu inimigo estiver a
100% ou mais, o item irá regenerá-lo quando o
atingir.

)oãçamrofsnart( olemugocrepuS
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Destrua a bola e, em seguida, prima 
para executar o Smash Final.

♦ Para além destes, existem muito mais itens!

Queime-a ou atinja-a com um ataque
forte para provocar uma explosão.

Reúna as três peças para completar a
lendária Dragoon.

Para voar utilizando a mochila
propulsora, mova  para cima. Também
poderá premir  ou . 

)soirósseca( arosluporP alihcoM
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Ajuste as regras do combate, as definições de
aparecimento de itens, entre outras coisas.

Um combate com regras
especiais que pode definir.

Um combate entre um máximo de oito jogadores
ao mesmo tempo.

Um combate entre um máximo de quatro
jogadores.

Escolha o cenário, defina as regras e jogue contra
amigos ou lutadores controlados pela consola.

Altere as configurações dos controlos e as
definições da função vibratória para cada nome
guardado.

solortnoC

hsamS
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4. Treine enquanto espera por outros jogadores.
Quando existir pelo menos um participante de
outra consola, prima  e  quando estiver
pronto para iniciar o combate.

3. Selecione um cenário.

2. Defina as regras, selecione a sua personagem
e, em seguida, prima .

1. Selecione "Nova Partida" [New Game].

Combata com amigos.
Pode iniciar um novo jogo
e esperar pelos outros
jogadores ou selecionar o
jogo de um amigo que
esteja à espera de jogadores.

Estabeleça ligação à Internet e jogue contra
jogadores de todo o mundo. Os combates podem
ter até quatro jogadores. No menu Online,
selecione "Com Amigos" ou "Com Todos".

♦ Para combater com outros jogadores no modo Com
Amigos, todos os jogadores têm de se ter
adicionado uns aos outros como amigos.

Da primeira vez que entrar no menu Online,
poderá selecionar se deseja carregar as suas
repetições no modo Espetador.

♦ Poderá alterar esta definição a qualquer momento
em Opções de Internet.

retabmoC

sogimA moC

aditraP amu rairC



Siga estes passos para enfrentar jogadores de
todo o mundo em combate.

2. Escolha uma personagem e prima .

4. Treine enquanto aguarda pelos outros
jogadores.

3. Escolha o cenário pretendido.

1. Escolha a partida na qual deseja participar.

1. Selecione "Por Diversão" (se apenas se quiser
divertir a combater) ou "Por Glória" (se quiser
lutar com unhas e dentes).

19
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Ao premir  no ecrã de resultados após um
combate, poderá ver os perfis dos jogadores que
enfrentou.

♦ Para configurar o seu perfil, aceda a "Extras", depois
escolha "Opções", de seguida "Opções de Internet"
e, finalmente, selecione "Perfil".

2. Selecione "Smash" ou "Smash em Equipa"
para determinar o tipo de combate. Se estiver a
jogar no modo Por Glória, poderá também
jogar no modo Duelo.

♦ Se selecionar "Smash em Equipa", poderá, então,
selecionar "A Solo" para fazer equipa com jogadores
de todo o mundo ou "A Dois" para fazer uma equipa
de dois na sua própria consola.

3. O combate terá início quando se tiverem
juntado jogadores suficientes.
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Ao aceder ao perfil de outro jogador, poderá
denunciá-lo ou bloqueá-lo caso este tenha
adotado uma conduta inadequada.

♦ As denúncias infundadas poderão dar origem à
suspensão do jogador que enviou a denúncia,
impedindo-o assim de participar em combates online.

♦ Para consultar a lista de jogadores bloqueados, abra
a lista de amigos no Menu Wii U, toque em
"Definições" e, por fim, selecione "Utilizadores
Bloqueados".

serodazilitU raeuqolB e raicnuneD
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Neste modo, poderá assistir aos combates online
de outros jogadores, ver as repetições de outros
jogadores e consultar as estatísticas mundiais.

Partilhe fotos, repetições, Lutadores Mii e
cenários com utilizadores de todo o mundo, ou
envie-os aos seus amigos.
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Um evento em que um máximo de três equipas
poderão combater entre si. Poderá participar no
combate para ganhar pontos e apoiar uma das
equipas. Selecione "Conquista" para ver qual a
equipa que está a ganhar, bem como outras
informações.

♦ Este modo só se encontra disponível quando estiver
a decorrer uma Conquista.

Publique no servidor as suas fotos, repetições,
Lutadores Mii e cenários. Pode também publicar
fotos e cenários no Miiverse.

♦ Para receber conteúdos enviados pelos seus amigos,
selecione "Extras", toque em "Opções", selecione
"Opções de Internet" e ative a opção Dados de
Amigos.

♦ Os dados enviados serão guardados nos servidores
da Nintendo durante 30 dias e serão apagados após
esse período.

♦ Não pode publicar repetições ou fotos tiradas em
cenários descarregados no modo Partilhar.

♦ Só pode partilhar conteúdos que tenham sido
criados por si.

Descarregue fotos, repetições, Lutadores Mii e
cenários publicados por outros utilizadores.
Poderá ver as fotos e as repetições no Cofre e
utilizar os cenários e os Lutadores Mii para
combater.

♦ As fotos descarregadas serão guardadas no
cartão SD.

♦ Os dados descarregados para o cartão SD por outro
utilizador da consola ou recebidos através de uma
ligação a uma Consola Nintendo 3DS não serão
apresentados.

reV

raivnE
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♦ Se participar num combate em que os pontos
obtidos vão para uma equipa, não poderá voltar a
fazê-lo durante algum tempo.

Quando jogar combates Com Todos como uma
das personagens participantes na Conquista em
curso, os pontos que obtiver serão atribuídos a
essa personagem. Ganhará a personagem que
obtiver mais pontos durante o combate. Se
ganhar a personagem que apoiou mais vezes,
receberá uma recompensa!

Altere as definições do SpotPass, decida se
deseja partilhar as suas repetições, entre outras
coisas. Também pode atualizar o seu perfil online.

tenretnI ed seõçpO
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Se encontrar outra personagem Mii ou estiver
numa casa de combate, irá começar um combate.
Escolha um dos lutadores que reuniu no tabuleiro
e dê início à luta!

♦ As casas de combate só aparecem no tabuleiro
grande.

Antes de começar, poderá
definir opções tais como o
tabuleiro no qual irá jogar
e o número de turnos.

Faça a roda girar e avance no tabuleiro. Reúna
mais lutadores e melhorias, enfrente outros
jogadores e combata num confronto final onde
poderá usar os lutadores que reuniu.
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Depois de o número de turnos previamente
definido ter chegado ao fim, serão apresentados
os resultados de todos os jogadores, para que
possa ver quão fortes os lutadores de todos os
participantes se tornaram. Depois disto, terá início
o Combate Final.

À medida que avança no
tabuleiro, irão ocorrer
vários tipos de eventos
especiais. Tenha atenção!

sotnevE

sodatluseR
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Neste modo, aceitará um desafio que envolve
adversários específicos ou uma recompensa
específica.

Enfrente lutadores CPU que estão prontos para
entrar em ação. Avance de combate em combate
e tente chegar ao topo!

Jogue sozinho em modos como o Clássico e
Lendas Smash.
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Melhore as suas técnicas e arrase nos combates
Smash.

Jogue Rebente os Alvos, Smash contra Todos e
Basebol Smash.

Embarque em diversas missões. À medida que as
completar, irá desbloquear mais missões.

Defronte uma série de lutadores controlados pela
consola. O total de danos sofridos não irá baixar
entre combates, por isso, o segredo para a vitória
é utilizar da melhor forma os itens curativos
disponíveis na área de repouso.
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Jogue nos modos Clássico, Eventos e Lendas
Smash com um máximo de dois jogadores ou no
modo Estádio com um máximo de quatro
jogadores.

opurG mE
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Desenhe linhas no GamePad para criar
plataformas. Ao tocar noutras ferramentas, pode
colocar obstáculos e itens de cenário ou apagar
plataformas e objetos que já tenha colocado.

♦ Este modo é controlado usando o Wii U GamePad.
Não poderá usar outros comandos.

Crie o seu próprio cenário usando o terreno e os
obstáculos que pretender. Pode usar os seus
cenários em combates Smash.

♦ Mesmo que apague, no Editor Mii, a personagem Mii
utilizada para criar o Lutador Mii, o lutador não será
eliminado.

Registe personagens Mii que tenha criado no
Editor Mii como Lutadores Mii. Depois de escolher
o lutador pretendido, poderá personalizar o seu
estilo de luta e os seus acessórios.

Crie Lutadores Mii e personalize lutadores
alterando os seus ataques especiais e
habilidades.
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Esta barra irá encher à medida que adicionar
elementos ao cenário. Quando estiver cheia, não
poderá adicionar mais nada.
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Veja as sequências de vídeo relacionadas com
Super Smash Bros.™ for Wii U.

Veja estatísticas e recordes atualizados dos seus
combates.

Ouça músicas e excertos de voz.

Veja as suas repetições gravadas.

♦ As fotos que tirar serão guardadas no cartão SD. Se
desejar editar as fotos num PC ou noutro dispositivo,
mantenha premido  no ecrã do Cofre quando
selecionar "Álbum" para atualizar os dados do
álbum. Dependendo do número de fotos guardadas,
o processo poderá demorar algum tempo.

Veja as suas fotografias gravadas.

Veja os troféus que reuniu ou jogue no modo
Caça aos Troféus para tentar ganhar mais!

Veja os seus troféus, repetições, entre outras
coisas.
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Altere os controlos, as definições da função
vibratória, o volume, a frequência com que as
músicas são reproduzidas nos menus e nos
cenários, entre outras coisas. Também poderá
editar as suas mensagens curtas e o perfil online
em Opções de Internet.

Veja dicas e informações sobre o jogo.

♦ Não poderá usar o Comando Wii + Nunchuk nem o
Comando GameCube para jogar estes títulos. Tenha
em atenção que também não é possível utilizar o
Comando Wii para jogar os títulos Super NES™.

Experimente os jogos clássicos dos quais os
lutadores foram retirados. Pode também
selecionar "Nintendo eShop" para aceder à eShop
e assim poder comprar as versões originais
desses jogos para a Consola Virtual.

socissálC sogoJ
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1. Selecione a opção "3DS" no menu principal.

2. Aguarde que seja estabelecida uma ligação
com uma Consola Nintendo 3DS.

3. Para usar a consola
como um comando,
selecione "Smash"
Para enviar e recebe
personagens, selecion
a consola com a qua
estabeleceu ligação

- Uma Consola Wii U
- Uma cópia de Super Smash Bros. for Wii U
- Uma Consola Nintendo 3DS por jogador
- Uma cópia por consola de Super Smash Bros.

for Nintendo 3DS

Se tiver uma Consola Nintendo 3DS e uma cópia
de Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, poderá
usar a sua consola como um comando para este
jogo e transferir lutadores personalizados entre os
dois jogos.
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1. No Menu HOME, selecione "Super Smash Bros.
for Nintendo 3DS".

3. Prima  para procurar
Consolas Wii U e, em
seguida, selecione a consola
com a qual deseja
estabelecer ligação.

2. Selecione "Wii U" no
menu principal e, em
seguida, prima .

SD3 odnetniN ad solortnoC
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À medida que as figuras amiibo combatem, irão
aumentar de nível, ficando gradualmente mais
fortes. Irão aprender novas técnicas segundo o
modo como os seus adversários lutam e poderá
dar-lhes equipamento para que obtenham novas
habilidades e se tornem lutadores únicos.

♦ Não poderá controlar os FIG.

Se utilizar uma figura amiibo, a personagem
poderá aparecer em combates como FIG
(lutador-figura). Os lutadores FIG poderão
enfrentá-lo como rivais ou lutar ao seu lado como
aliados.

♦ Não será necessário efetuar a configuração inicial se
o amiibo já tiver sido utilizado na versão do jogo
para a Nintendo 3DS.

Aceda a "Extras", selecione "amiibo" e, de
seguida, toque com o seu amiibo no ponto de
contacto NFC para registar o Mii do proprietário e
definir a alcunha da figura amiibo e a aparência
da personagem.
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Quando sair do ecrã de seleção de personagem
ou do menu amiibo, terá a oportunidade de gravar
dados no amiibo. Toque com o amiibo no ponto
de contacto NFC para guardar os seguintes
dados.

♦ Quando der acessórios ao seu amiibo, preste
atenção aos valores positivos e negativos que os
acessórios causam às características. Estes também
influenciam a capacidade de subir de nível do seu
amiibo.

Para personalizar um amiibo, selecione "Extras",
depois "amiibo" e, em seguida, coloque o seu
amiibo sobre o ponto de contacto NFC. Assim,
poderá dar-lhe acessórios para alterar o seu
ataque, a sua defesa, a sua velocidade, bem
como os seus ataques especiais.

Para fazer um amiibo aparecer em combate como
um adversário ou um parceiro, coloque-o sobre o
ponto de contacto NFC quando estiver no ecrã de
seleção de personagem no modo Smash.

♦ Ao colocar várias figuras amiibo sobre o ponto de
contacto NFC, poderá fazer com que os seus amiibo
combatam entre si.
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♦ Tenha em atenção que, depois de apagados, os
dados não poderão ser recuperados.

♦ Se o fizer, não irá formatar a alcunha da figura
amiibo, o Mii do proprietário, a aparência da
personagem, etc.

Esta opção faz a figura amiibo regressar ao
estado em que estava antes de a ter treinado.
Selecione "Extras", toque em "amiibo" e, em
seguida, prima ++ para apresentar o ecrã
onde pode apagar a progressão do amiibo. Por
fim, poderá apagar a progressão da figura amiibo
se a mantiver no ponto de contacto NFC do
GamePad.

・ Características que tenham sido melhoradas
através de subida de nível.

・ Técnicas de combate aprendidas recentemente.
・ Prendas adquiridas.

Quando Sair do Ecrã de Seleção de

・ Características alteradas.
・ Mudanças nos ataques especiais.
・ Qualquer mudança no Mii do proprietário ou

alcunha.
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Use o Wii U GamePad para desenhar por cima das
suas fotografias.

Para publicar uma fotografia ou adicionar um
comentário, selecione "Online" e, em seguida,
"Partilhar" ou aceda ao menu do Cofre e
selecione "Álbum". Pode publicar cenários se
selecionar "Extras" e, de seguida, "Editor de
Cenários".

Ao publicar no Miiverse, poderá partilhar as
fotografias que tenha tirado e as suas opiniões
sobre o jogo com utilizadores de todo o mundo.

♦ Para mais informações sobre o Miiverse, consulte a
secção Miiverse do manual eletrónico da Wii U. Para
apresentar o manual eletrónico da Wii U, prima  no
Menu W ntre no Menu HOME e, em seguida,
toque e . m
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Estabeleça ligação à Internet para poder adquirir
conteúdos descarregáveis, tais como novos
lutadores.

.U iiW
ad pohSe odnetniN an daolnwod ed ogidóc

o rizudortni áredop ,adiuges eD .SD3 odnetniN
a arap pohSe odnetniN ad "atnoC

ad sotnemivoM" oãçces an U iiW ad oãsrev
a arap sodúetnoc setsed daolnwod ed ogidóc o
rartnocne áredop ,SD3 odnetniN a arap ogoj od

oãsrev ad CLD ajoL an "U iiW e SD3" airogetac
ad sievágerracsed sodúetnoc ririuqda eS ♦

.SD3 odnetniN a arap
ogoj od oãsrev ad CLD ajoL an daolnwod ed

ogidóc o rizudortni áreved ,adiuges eD ."atnoC
ad sotnemivoM" oãçces an SD3 odnetniN

ad oãsrev a arap sodúetnoc setsed
daolnwod ed ogidóc o rartnocne áredop ,U iiW
ad pohSe odnetniN an "SD3 e U iiW" airogetac

ad sievágerracsed sodúetnoc ririuqda sópA ♦

.SD3 odnetniN
a arap ogoj od oãsrev an sodazilitu res

medop euq daolnwod ed sogidóc meussop
euq seleuqa e U iiW an sanepa sievázilitu
oãs euq so :sairogetac saud me sodidivid

es-martnocne sievágerracsed sodúetnoc sO

"SD3 e U iiW" e "U iiW"

sievágerracseD
sodúetnoC ririuqdA



♦ Pode consultar o manual se aceder à Nintendo
eShop, selecionar "Menu", tocar em "Ajuda" e,
finalmente, selecionar "Manual".

Pode aceder à Nintendo eShop se selecionar
"Avisos e eShop" e, de seguida, tocar em
"Nintendo eShop" no menu principal. Após
consultar a página "Adquirir Conteúdos Adicionais
e Licenças" do manual eletrónico da Nintendo
eShop, siga as instruções no ecrã. Depois de
adquirir e descarregar os conteúdos, reinicie a
aplicação.

sodúetnoC ririuqdA omoC



28 Lin/ong musak/So/DiMar y Keonk

oiraM

.seõçerid sairáv me odatnopa
e odagerrac res edop euq augá

ed otaj mu moc sogimini so elepeR

.D.D.U.L.F

.oirásrevda o sezev sairáv egnita
euq etnednecsa ocos mu atucexE

otlasrepuS ocoS

.sietéjorp
rileper e soirásrevda raipodor

arap evres euq apac amu azilitU

apaC

.olos olep
atlasser euq ogof ed alob amu açnaL

ogoF ed aloB



gnoK yeknoD

.ra olep
soirásrevda so maivne euq euqohc
ed sadno rasuac arap olos o egnitA

adamlaP

.ador otnauqne atierid
a arap e adreuqse a arap es-revom

edoP .sorrum ed ohniomer mU

gnoK oipodoR

.odarretne
áres ,olos on revitse oirásrevda

o eS .oxiab arap eplog mu atucexE

adaçebaC

.ratucexe o arap ,siam zev amu
,e ol-ágerrac a raçemoc arap zev amu

oãtob o amirP .osoredop ocos mU

ocsetnagiG ocoS



kniL

.ogla egnita odnauq uo setnatsni
snugla sópa edolpxe atsE .adarita

res a atnorp abmob amu egruS

abmoB

.otla siam áribus
rodatul o ,ra on odazilitu eS .ralucric

euqata mu moc sogimini so egnitA

ralucriC euqatA

.is éta sogimini
so ratsarra edop ,rasserger oa

,e odaçnal é odnauq sonad acovorP

odanroT eugnaremuB

.áraov
ale egnol siam ,oãtob o rimerp opmet

siam otnauQ .ahcelf amu arapsiD

ióreH od ocrA



sumaS

.amic arap sumaS
a anoislupmi oãsolpxe A .abmob amu

agral e arefse amun es-amrofsnarT

abmoB

.sezev
sairáv sodignita oãs euqata etse rop
sodahnapa soirásrevda sO .ra on ariG

laripsE euqatA

.lissímrepuS mu áraçnal
,hsamS euqata mu omoc ratucexe

o eS .odaiugelet lissím mu açnaL

lissíM

.odagerrac res edoP .ater ahnil
me arapsid euq aigrene ed orit mU

agraC moc oriT



29 ybr / xoFisoY h K/i

ihsoY

.sodal
so arap salertse odnarapsid ,oãhc on

otaidemi ed iac e etnemadipar atlaS

ihsoY abmoB

.raçnal o ed setna olugnâ
ues o ratsuja edoP .ovo mu açnaL

sovO ed otnemaçnaL

.zev
amu ratlas edop mébmaT .soirásrevda

so artnoc ralor ehl-odnitimrep
,ovo mun ihsoY o amrofsnarT

etnaloR ovO

.ovo mun o-anoisirpa e o-elogne
,augníl a moc oirásrevda mu arragA

ovO rôP



ybriK

.oãçamrofsnart a etnarud sonad
árerfos oãN .oãhc oa iac euq odasep

otejbo mun rodatul o amrofsnarT

racifirteP

.euqohc ed adno amu acovorp ,rarreta
oA .recsed oa omoc ribus oa otnat

adapse a moc seplog atucexe e atlaS

etnatroC eploG

.ovitatoR oletraM euqata
on es-anrot ,etnemlatot odagerrac

odnauQ .oletram mu moc acatA

oletraM

.alertse ed amrof
me ol-ipsuc uo sedadilibah saus sad
amu raipoc edoP .ogimini mu aripsA

raripsA



xoF

 .aicnêtop
aus a e edadicolev aus a odnatnemua

,mareiv edno ed oãçerid an
sietéjorp eleper euq oducse mu avitA

rotelfeR

.agerrac es otnauqne euqata
od oãçerid a raretla edoP .samahc

me otlovne ,xoF o anoisluporP

etnajemalF xoF

.sera
solep sol-áçnal arap soirásrevda so
ertne rop edadicolev ednarg a assaP

xoF oãsulI

.oãraucer oãn sodignita
sogimini so sam ,etnemadipar rarapsid
edop amra A .aigrene ed sorit arapsiD

retsalB



30 aintCap conl FachuaPik gi/i/Lu

uhcakiP

.sonad siam asuac euq
agracsed amu airc ,uhcakiP o rignita
mébmat eS .oiar osoredop mu acovnI

oãvorT

.etnemavon revom es
arap ra on oãçerid ed eduM .oãçerid

reuqlauq me odipár otnemivom mU

odipáR euqatA

.odagerrac res
edoP .raipodor a odal o arap es-açnaL

soinârC-arbeuQ

.oiránec olep atlasser
euq edadicirtele ed alob amu açnaL

acirtélE agracseD



igiuL

.oov ratnavel
arap euqata ed oãtob o etnemaditeper

amirP .sodal so arap es-revom
odnedop ,etnemaditeper aipodoR

igiuL enolciC

.euqata od oicíni
on sogimini rignita es osoredop siam

é euq etnednecsa rodaov ocos mU

otlasrepuS ocoS

!ridolpxe éta uo sederap me
oserp racif edop igiuL O .odagerrac

res edoP .odal o arap es-açnaL

edreV lissíM

.oãhc on e sederap san atlasser euq
etnerf me ogof ed alob amu açnaL

ogoF ed aloB



noclaF niatpaC

.oxiab arap lanogaid an odatucexe
áres épatnop o ,ra oN .ater ahnil me
rodaov épatnop mu atucexe ,olos oN

noclaF épatnoP

.oãsolpxe amu moc
 á-ol-árrupme ,oirásrevda mu rignita

es ,e amic arap otlas ednarg mu áD

noclaF oãsluporP

.otiroetem otiefe met euqata o ,ra
on ,e ra olep ogimini o açnal ,olos oN

.ocos mu ád e etnerf a arap açnavA

rodaderP ocoS

.is ed sárta soirásrevda
rignita arap sárt arap es-avoM .acata

,adiuges ed ,e etnemeverb agerraC

noclaF ocoS



31 f/fpu chaPeys/sNe glgJi

sseN

.sodirfos sonad sod
rarepucer arap aigrene ed sietéjorp
evrosba euq ociuqísp opmac mu airC

CT namÍ

.sogimini
so artnoc á-es-raçnal ,omsem

is a rignita es sseN o eS .leválortnoc
edadicirtele ed alob amu arapsiD

CT oiaR

.oirásrevda mu egnita odnauq
ogof ed ralip mun amrofsnart es

euq ocirtéle oiar oneuqep mu arapsiD

CT ogoF

.oãtob
o atlos odnauq anoted e ra olep autulf

euq avisolpxe agracsed amu atloS

CT zuL ed aloB



ffupylggiJ

.omixórp revitse ogimini o odnauq
atses adicerem atsed redop o etrebiL

osnacseD

.maçuo a euq sogimini son onos
acovorp euq ralabme ed oãçnac amU

otnaC

.sera solep
ogimini o aivne euq orrum selpmis mU

adacnaP

.etnanoisserpmi edadicolev
amu egnita ,odagerrac odnauq ,euq

,oãhc olep atohlabmac me euqata mU

ralobeR



hcaeP

.otirípse ed odatse ues od medneped
odaçnal é odnauq asuac euq

sonad sO .olos od emugel mu acnarrA

emugeL

.ranalp redop
arap otreba o-ahnetnaM .los-adraug

o erba e ra on otlas ednarg mu áD

hcaeP loS-adrauG

.evaus áres oãn adeuq
a ,rahlaf eS .acna a moc soirásrevda

so egnita e odal o arap atlaS

hcaeP oãsolpxE

.sonad
masuac euq soropse atrebil ,odignita
rof eS .oducse omoc daoT mu azilitU

daoT



32 a/ld S ikhewsBo e Zer/

reswoB

.sera solep oriemirp so-açnal
,olos on odazilitu odnauQ .olos

o artnoc sogimini so agamse ,ra oN

reswoB abmoB

 .etnemariegil es-ravele eugesnoc
,ra on odazilitu odnauQ .sogimini

so ratepse arap açaparac a ariG

airótariG azelatroF

.olos o artnoc o-agamse ,mif rop ,e ra
on otlas mu ád ,oirásrevda mu arragA

rodaoV xelpuS

.olugnâ o etnemariegil ralortnoc
edoP .odaisamed razilitu o es iunimid

euqata od ecnacla O .ogof epsoC

ogoF ed ofaB



adleZ

.odagerrac
res edop euqata O .soirásrevda

so racata e adleZ a regetorp arap
adarbmossA arudamrA amu acovnI

adarbmossA arudamrA

.egrus
edno e ecerapased edno soirásrevda
soa sonad rasuac odnedop ,adihlocse

oãçerid an adleZ a atropsnarteleT

eroraF ed otneV

!áres etrof siam ,raçnal o egnol siam
otnauQ .odimerp oãtob o revitnam es

ralortnoc edop euq ogof ed oçitief mU

niD ed ogoF

.sogimini rassemerra
medop sotnemgarf sO .sietéjorp

etelfer euq oirótarig latsirc mu airC

uryaN ed romA



kiehS

.épatnop ortuo rad edop ,ratreca
eS .rahnaclac o moc soirásrevda

rignita arap latrom otlas mu áD

ateuriP moc latroM

.lacol ortuon recerapaer e oãsolpxe
etnetop amun recerapased etimreP

recerapaseD

.ridolpxe ed setna soirásrevda so
iarta euq adanarg aneuqep amu açnaL

oucáV-adanarG

.etnemadipar sal-áçnal arap
ovon ed o-amirp e sahluga sies éta

raraperp arap oãtob o zev amu amirP

sahlugA ed edatsepmeT



33 etaf/M  ghtKnirth/Mar G ndoano

htraM

.lanoicroporp euqata ed redop
mu moc ,adiuges ed ,acata-artnoc

e euqata mu ed es-aviuqse
,otrec otnemom on odatucexE

euqatA-artnoC

.euqata
od oicíni on sonad siam asuac euq

adapse a moc etnednecsa eplog mU

etnednecsA eploG

.oxiab arap uo amic arap
rodatul o revom es rairav medop euq
,adapse ed seplog ortauq éta atucexE

adapsE ad açnaD

.odagerrac res
edoP .soducse riurtsed a zacife otium
é euq etnerf a arap adacotse amu áD

soducsE-arbeuQ



frodnonaG

.ra
on ,oxiab arap lanogaid an uo ,olos on

,etnerf me rodaov otlas mu atucexE

ocigáM épatnoP

.épatnop mu moc o-atsafa ,odidecus
meb es ,e oirásrevda mu rarraga

arap olugnâ oriegil mu moc otla atlaS

airbmoS oãsluporP

.olos o arap ol-áçnal e oirásrevda
mu rarraga arap etnerf me etsevnI

oãçalugnartsE

.euqata od
oicíni on oãçerid ed radum edoP .oãm

ad satsoc sa moc eplog mu ratucexe
arap argen aigrene artnecnoC

ocigáM ocoS



thginK ateM

.recerapaer odnauq oãtob
o amirp ,racata araP .oãçerid reuqlauq

me es-atropsnartelet e ecerapaseD

lanoisnemiD apaC

.gnipool mu
ratucexe sópa racata a odnatlov ,amic

arap raov oa soirásrevda so egnitA

gnipooL

.ra on otnauqne odaretla res edop
oov ed olugnâ O .etnerf me adapse

a moc ,laretal oov mun aipodoR

etnarufreP adacotsE

.ra olep ribus arap oãtob o
etnemaditeper amirP .sezev salpitlúm

soirásrevda rignita arap aipodoR

hcaM odanroT



34  Zeadur Ike/ro)aSam/Pit Arm(us 

tiP

.sodíurtsed res medop
sam ,sárta e etnerf à tiP o megetorp

e sorit e sietéjorp meleper sratibrO sO

seãidrauG sratibrO

.euqata
o agerrac otnauqne oov ed oãçerid

a rehlocse edoP .otla otium aoV

ooV ed redoP

.sietéjorp rileper edoP .otrep
rop soirásrevda revuoh es tucreppu

mu atucexe e etnerf me etsevnI

hsadreppU laçarB

.euqata o agerrac otnauqne amic
arap ocra o ratnopa edoP .adaiug
res edop euq ahcelf amu arapsiD

anetulaP ad ocrA



)oreZ arudamrA( sumaS

.ol-árretne
ári ,euqata od mif on oirásrevda

mun rarreta eS .ra olep atlaS

latroM otlaS

.ovitator épatnop
mu moc animret e sezev sairáv

soirásrevda so egnita ,ra on atlaS

oãsluporP moc épatnoP

.samreb a
rarraga es arap litú otiuM .aigrene ed
etocihc mu moc soirásrevda so acatA

amsalP ed etocihC

.odagerrac
res edop euq e soirásrevda so aodrota

euq aigrene ed orit mu arapsiD

rodasilaraP



ekI

.raeuqolb
euq euqata od edadisnetni ad

áredneped euqata-artnoc od redop O

euqatA-artnoC

.adeuq a etnarud etnatroc
eplog mu moc animret e rarraga

a arap atlas ,ra o arap adapse a açnaL

retÉ

.odagerrac
res edoP .ohnimac ues on oirásrevda

o artnoc eplog mun animret
euq etnerf a arap aditsevni amU

odipáR eploG

.sonad á-ehl-rasuac ,odaisamed
ragerrac eS .ogof ed oãçpure amu

rasuac arap oãhc on adapse a atepsE

oãçpurE



35 K/ nioK gn ed ed g eDzi rahC ra dd  y/d iD

drazirahC

.sonad rasuac medop sotnemgarf so
omoc adaçebac a otnaT .sotnemgarf
so odnahlapse ,ahcor amu aiecebaC

sahcoR-arbeuQ

.ohnimac
on soirásrevda so sezev sairáv

odnignita ,ra olep laripse me eboS

ooV

.sogimini
soa omoc meb ,sonad asuac ehl

euq ,ovisolpxe laretal otnemaçnal mU

ovissaM ogoF

.euqata o azilitu
euq adidem à ecnacla o iunimid sam

,soirásrevda so artnoc ogof epsoC

samahC-açnaL



gnoK yddiD

.soirásrevda
so ragerrocse odnezaf ,sárt

arap ananab ed acsac amu açnaL

ananaB ed acsaC

.sirrab so áredrep ,odacata rof eS
!egnol siam adnia ragehc arap euqata

o eugerraC .ra o arap anoislupmI

otaJ a sirraB ed oslupmI

.épatnop mu ád ,etnemavon
oãtob o rimerp es ,uo rignita

meuq a es-arraga e etnerf a arap atlaS

ocacaM-otlaS

!soãm san ehl-ridolpxe
áredop ,odaisamed ragerrac

o eS .yddiD od sniodnema-arapsid O

sniodnemA-arapsiD



ededeD gniK

.sonad á-ehl-rasuac ,otium raromed
eS .otnemivom me omsem ,ragerrac

edop euq oletram ed eplog mU

otaJ a oletraM

.euqata o repmorretni arap
amic arap es-avoM .atneloiv adeuq

amu ed odiuges ,otlas ednarg mU

ededeD otlasrepuS

.atlov ed ol-áçnal
edop ,otrec otnemom on racata

o oirásrevda o eS .odloG mu açnaL

odloG ed otnemaçnaL

.salertse omoc sol-ipsuc
 ehl-etimrep e soirásrevda aripsA

raripsA



36 nk /Li C oonartomarOli / ariLuc

ramilO

.etnemairaropmet
arudamrarepus erefnoc ehl mébmaT

.nimkiP sod medro a aretla e apurgaeR

nimkiP ed otnemapurgaeR

.ogisnoc nimkiP siam revit es sonem
áraoV .etnemervil oãçerid ed radum

odnedop ,ra olep ramilO o atropsnarT

sodalA nimkiP

.rarraga so mes macata
euq ,soxor so otecxe ,soirásrevda
soa marraga es euq nimkiP açnaL

nimkiP ed otnemaçnaL

.oxor e ocnarb
,luza ,olerama ,ohlemrev :medro

etniuges an nimkiP sêrt éta acnarrA

nimkiP racnarrA



oiracuL

.rodaov
épatnop mu moc áracata-artnoc

,otrec otnemom on razilitu
o eS .sogimini seuqata sod es-aviuqsE

alpuD apiuqE

.ra on oãçerid
ed radum edoP .lanif on euqata
mu moc asonigitrev adibus amU

zoleV oãslupmI

.ol-árraga
levíssop é ,otrep revitse ogimini o

eS .adartnecnoc aigrene ed orrum mU

aigrenE ed adnO

.raçnal a arap
oãtob o etnemavon amirP .adagerrac

é otnauqne sonad rasuac edop
euq aigrene ed arefse amu agerraC

arefsaruA



nootraC kniL

.ogla egnita odnauq uo opmet
mugla odassap edolpxE .adaçnal

res edop euq abmob amu araperP

abmoB

.odagerrac res edoP .zev amu euq od
siam soirásrevda so rignita odnedop

,ohnup me adapse a moc aipodoR

ralucriC euqatA

.lanogaid an odaçnal res
edop e atlov an e adi an sonad asuaC

eugnaremuB

.ecnacla o e aicnêtop
a ratnemua arap euqata o eugerraC

.ocra o moc ahcelf amu arapsiD

ióreH od ocrA



37 a/Rruto inalosartaniHab nstIte/

etnatibaH

.sogimini racata arap odahcam
o rasu edop mébmaT .erovrá a

etroc e a-euger ,etnemes amu etnalP

ahneL rahcaR

.ratneber
medop sam ,oov o ralortnoc a rodatul

o maduja uépahc od seõlab sO

oãlaB ed megaiV

.ratnom o arap
oãtob o odimerp ahnetnaM .oãteugof

mu omoc etnerf a arap diolL o açnaL

diolL eteugoF

.oslob
od rarit o arap oãtob o etnemavon
amirP .litéjorp uo meti mu ahnapA

osloB on rôP



tiF iiW od aroturtsnI

.atnemua ossemerra
ed redop ues o e arepucer rodatul o

,otrec otnemom on oãtob o rimerp eS

adnuforP oãçaripseR

.otla siam ribus arap oãtob
o etnemaditeper amirP .soirásrevda
so megnita e ra olep mebos sora sO

sodiroloC sorA

.raecebac ed otrec otnemom
on o-etlos e oãtob o etnemavon

amirP .lobetuf ed alob amu aiecebaC

otnemaecebaC

.etnerf
a arap raçnal a arap etnemavon amirP
.omixám oa adagerrac odnauq ocuop

mu aruc euq aigrene ed alob amU

loS oa oãçaduaS



amuL e anilasoR

.sogimini son
sonad acovorp ,ol-êzaf oa ,e rodatul

od oãçerid an sietéjorp e sneti iartA

lanoicativarG opmaC

.oãçerid a etnemariegil raretla
edoP .lanogaid an ra o arap es-açnaL

oãhnaC-alertsE

.anilasoR
ad egnol ajetse euq omsem ,etnerf
me sahnilertse sêrt arapsid amuL A

sahnilertsE

.odagerrac res edop euqata O
.ratlov amuL a arap etnemavon oãtob

o amirP .etnerf me amuL a açnaL

amuL orapsiD



38 a/Pjnin enatalule tLit Gre/Mac

caM elttiL

.tucreppu mu moc acata-artnoc
e euqata mu ed es-aviuqse

,otrec otnemom on odatucexe odnauQ

aserpruS euqatA-artnoC

.sezev sairáv
sogimini egnita euq lacitrev ocos
mu atucexe e omsem is erbos ariG

seralixaM-arbeuQ

.setna racata
arap oãtob o etnemavon amirP .ocos

mu ád e ,oxiab ed sodniv seuqata
odnative ,ogimini o erbos atlaS

ocirtélE ocoS

.latnorf ocos osoredop
mu ratucexe arap ovon ed o-amirp e

euqata o ragerrac arap oãtob o amirP

oteriD



ajninerG

.açrof me euqata-artnoc
e otutitsbus mu odnacovni

ogimini euqata mu ed es-eviuqsE

otutitsbuS

.rehlocse euq oãçerid an anoislupmi o
euq augá ed otaj osoredop mu açnaL

augÁ ed abmoB

!racata e
raçnacla a arap oãtob o etloS .etnerf
aus à ,olos on egrus euq arbmos amU

arieoçiarT arbmoS

!roiam adnia
ajes etse euq arap o-eugerraC .etnerf

a arap augá ed nekiruhs mu açnaL

augÁ ed nekiruhS



anetulaP

.oirásrevda oa euqata o evloved
,otrec otnemom on odatucexe eS

euqatA-artnoC

.odacata res men racata levíssop
é oãn ,es-revom oA .adihlocse

oãçerid an rodatul o atropsnarteleT

praW

.soirásrevda
so arrupme e etnerf me ocuop mu

açnava euq arotelfer ederap amu airC

arotelfeR arierraB

.etnerf aus
à ogimini o artnoc etnematerid aigrene

ed sagracsed rarapsid ári oãtsab O

acitámotuA alucíteR
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niboR

.rodatul o areneger
sam ,soirásrevda son sonad acovorp

e alarrucne euq oçitief mu açnaL

utarefsoN

.adatimil é oãçazilitu aus A
.ra on rodatul o odnanoislupmi ,sezev

saud oxiab arap otnevelE o açnaL

otnevelE

.adatimil é oãçazilitu
aus A .olos on samahc ed anuloc
amu acovorp euq oçitief mu açnaL

ogofiuqrA

.norohT e oiarriuqrA
,oiarrelE o omoc soçitief raçnal

arap o-eugerraC .ogapmâler mu açnaL

oiaR



kluhS

.euqata-artnoc
odipár mu atucexe e ogimini

euqata mu ed etnemlibah es-aviuqsE

oãçinomerP

.ra onelp me artxe
eplog mu ratucexe edoP .etnednecsa

eplog mu moc ra on ogimini o açnaL

oeréA eploG

.satsoc
salep ogimini o ajnita ,sonad siam

araP .adapse a moc eplog osoredop
mu atucexe e etnerf me atlaS

lasroD eploG

.etabmoc me snegatnav setnerefid
atneserpa amu adaC .odanoM

ad sacincét ocnic sad amu avitA

odanoM ad sacincéT



.rJ reswoB

.opmet mugla ed
mif oa uo odignita ,odaçnal é odnauq

edolpxe euq apookinaceM mu atloS

apookinaceM

.adeuq
a etnarud racata edop mébmaT

.ridolpxe ed setna roinúJ oçahlaP
orraC o anodnaba .rJ reswoB O

oãçiurtsedotuA ravitA

.árarig etse ,oãçerid ed radum
eS .etnerf me etsevni euq trak mun

es-amrofsnart roinúJ oçahlaP orraC O

oçahlaP traK

.aicnêtop
aus a e edadicolev aus a ratnemua

arap euqata o eugerraC .adasep
e atnel oãhnac ed alob amu arapsiD

oçahlaP oãhnaC
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cinoS

.aicnêtop a ratnemua arap oãtob
o etnemadipar amirP .oicíni on otlas

mes sam ,oirótariG euqatA o omoC

airótariG agraC

.sortuo rop adazilitu res edop
,olos on riac es ,euq alom amu egruS

aloM-otlaS

.sortuo moc ol-ánibmoc uo ol-ágerrac
,euqata od oãçerid a raretla edoP

.edadicolev atla a etnerf me alobeR

oirótariG euqatA

.)mugla rateted es(
omixórp siam rodatul oa oãçerid me

odaiugelet euqata mu arap ra on atlaS

odaiugeleT euqatA



naM ageM

.sahlof
sa rarapsid arap etnemavon euqatA

.somixórp sogimini me sonad acovorp
euq ,naM dooW od ovitator oducse O

sahloF ed oducsE

.ratlas arap milopmart
omoc asu etse euq ,naM ageM

od oãc leif o ,hsuR o acovnI

hsuR od aloM

.ridolpxe ed
setna ogimini oa aloc es euq abmob

amu arapsid naM hsarC od amra A

etneredA abmoB

.airótejart aus a
rehlocse edoP .sogimini so assevarta

euq ,naM lateM od airótarig arres A

aciláteM arreS



NAM-CAP

.sogimini so atsafa
e sosoredop augá ed sotaj arapsid

euq oidnêcni ed acob amu acovnI

oidnêcnI ed acoB

.sezev
saud siam ratlas etimrep euq e ra

olep açnal o euq milopmart mu acovnI

otlaS-caP

.eucer NAM-CAP
o euq moc zaf euq laicepsE aiegarD

amu moc odnanimret ,saiegard acovnI

laicepsE aiegarD

...sievítsemoc
otium ál oãs sodot meN .sogimini so
artnoc raçnal edop euq soturf acovnI

sunóB ed aturF
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orierreuG iiM

.rarretne o arap oirásrevda
mu artnoc oxiab arap açebac

ed iac e ra oa es-açnal rodatul O

euqiP a adaçebaC

.adeuq an ovon ed so-egnita
,adiuges ed ,e ra olep soirásrevda
açnal euq latrom otlas mu atucexE

ocitáborcA épatnoP

.tucreppu mu ed sodiuges ,edadicolev
atla a sépatnop ed eirés amu erefseD

ogapmâleR otlassA

.otcapmi
ednarg mu asuac orref ed alob

atse ,otium ratlasser men saicnâtsid
sednarg rignita oãn ed rasepA

orreF ed aloB



mihcadapsE iiM

.raeuqolb
euq euqata od edadisnetni ad

áredneped euqata-artnoc od redop O

etnatroC euqatA-artnoC

.olos
oa oãçerid me emrif adacotse amu ed
odiuges etnednecsa odipár eplog mU

atemoC-adapsE

!sera solep raivne o arap ogimini mu
ajnitA .odagerrac res edop euq ohnup

me adapse a moc oirótarig otlas mU

oeréA otlassA

.adapse ed odipár eplog
mu moc rodiurtsed odanrot mu airC

odanroT eploG



oriehlitrA iiM

.sosoredop
siam adnia so-odnanrot ,sogimini

sietéjorp etelfer euq arierrab amu airC

rotelferrocE

.soirásrevda soa sonad snugla
asuac mébmat euq ,olos o artnoc

orapsid mu rop odanoislupmi otlas mU

ranuL otlaS

.olos on oidnêcni
oneuqep mu asuac euq ,oxiab

arap lanogaid an orit mu arapsiD

ogoF ed anuloC

.repmorretni
o arap oducse o rasu uo otnemom

reuqlauq me ol-árapsid edoP .amsalp
ed litéjorp osoredop mu agerraC

amsalP ed arefsE
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Para obter mais informações sobre os direitos de
propriedade intelectual relativos a esta aplicação,
incluindo avisos relacionados com componentes
middleware e de aplicações de código aberto,
consulte a versão em inglês deste manual.

.U iiW
alosnoC ad anailartsua e aieporue seõsrev
sa moc sanepa levítapmoc é oãçacilpa atsE

.alosnoc ad oãçazilauta
amu airássecen res edop ,razilitu a araP

.oãçacilpa atsed otnemanoicnuf
lamron o ratilibissopmi medop ,amsem a arap

samargorp me uo U iiW alosnoC an sacincét
seõçacifidom matimrep euq ,sodazirotua

oãn samargorp uo sovitisopsid ed oãçazilitu A
.lautceletni

edadeirporp ed siel rop sodigetorp oãtse
mehnapmoca a euq sotxet sortuo reuqsiauq

e seõçurtsni ed launam ovitepser o ,oãçacilpa
atsE .lanimirc e lagel oãçazilibasnopser

amu a megiro rad edop oãçacilpa
atsed adazirotua oãn oãçiubirtsid uo oãçudorper

A !lautceletni edadeirporp ed siel rop adigetorp
es-artnocne oãçacilpa atsE :ETNATROPMI
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acincéT aicnêtsissA

:odnetniN ad bew anigáp
a etlusnoc ,sotudorp erbos seõçamrofni araP

moc.odnetnin.www

:etisiv uo U iiW alosnoC aus
ad seõçurtsni ed launam o etlusnoc ,samelborp

ed oãçuloser e acincét aicnêtsissa araP

moc.odnetnin.troppus


