
ATENqAO
Por favor, leia o aviso abaixo antes de jogar seu video game ou antes de permitir que sens fiihos

comecem a jogar.

Existe urn tipo raro de epilepsia, denominado fotossensfvel, que pode ser estimulado por variaqdes

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 d 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 famtiia ja teve algum tipo de epilepsia ou perda de sentidos quando

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

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

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

completamente recuperado.

• Tenha certeza de que o quarto em que voce esta jogando e bem iluminado.

• Utilize a menor tela de televisao possivei para jogar (de preferencia 14 polegadas).

Duranteo Jogo:

• Descanse pelo menos 1 0 minutos por bora quando voc§ estiver jogando video game.

• Os pais devem supervisionar os fiihos no uso do video game. Se voc§ ou seus fiihos sentirem alguns

sintomas como vertigem, visao alterada, contragoes nos milsculos ou olhos, perda de consciencia,

desorientagao, qualquer movimento involuntario ou convulsoes, pare de jogar imediatamente e

consulte seu medico.

Lela atentamente este contrato antes de jogar
Cqso niio esteja de Qcofdo com os termos e coodifcoes, devolvo imediotomeole o jogo d let Toy. Este docomeoio k am Contrato de UceiiEo entre V. So., no guaiidode de Consomidot final, e o Tec

Toy Induslria 0 Comerdo Ltdo., cjoe no guotidade ds licendodato esto licenciondo este jogo o guem o odgaim, desde goe hojo concorddncio ex|)ressfl com os condigoes no vetso dests emboiogetn.

I.Concessdode Licengo: Tendo em vistfl o pogomesto do prssente liceogo, goee parte do piece pogo por este ptQdutD.econsiderondoo concofddncto com os teimos deste contioto, o Tec Toy

confeie oo Consimlidor Final o uso noo exclusivo e intflinsfenVel deste logo, 2. Oitedos de Ptoptledadm Ao odquliii os CDs onexodos o esto enibologem, o Consaoddm Flnot tomo-se

piopilelciilo dos inesmos. 0 Consumldoi Final teconhece, poto lodes os ii'ns e efeitos de diielTo, goe o software, morcos, slflibolos e logotipos do motodol odtjuirido petteocem o Tee Toy ou o

seas foinecodores, sondo protegidos poi leis nocionois e inteinadonois. Ndo e optoiixado o vendo do software odglnol. 3. Restrigoes de Cepio: F proibido o cdpio deste sofiwoie e do moteiial

goe 0 otoinpoiilio, podeodo set iegolmente responsobtodo oqoele goe infcingir esto tesfrigdo. 4. Restiigdo de Use: Noo e petmitido a instalejae deste jogo em rede, exceto se o software

tenha sidu odgoiiido poio utilizogdo em rede oo em sisteirto multi-osuono, e que poio esse b'm o Consomidot Finoi tenho adquirido ou olocodo oo menos I inoiiunl pom (odil osudiio. E

ptoibidn a distiibuigdo de copies do docomenteids poio teiceiios. Ndo e peroiitido a utilizogdo de engenhaiio leveiso, descompiloi, doconipm, modiiiiot, Itndo/ii on inoi Iriiboibns dorivobvos

boseodos neslo sofiwoie ou om suo documentagdo, sem piduio outoiizagbo escrito do Tec Toy. 5. Restcigdes de Transferoncio: 0 sellwoio em oiioxo d b(iiiniodo iipoiins oo fonsumidoi Final e

ndo podo SOI Iraiisloildo a lerceiios sem o consentiments prdvio e escrito do Tec Toy. Qualquer Ironsfeieiicio ndo oulorizodo doslo srdiwnro iiistdloin on coioobnnoiilo imodiotn deste cootroto.

6. Cancelamonlo: Esto coirtiolo d vdlido ate seu conceloraento. Eslo licengo torininoid ouloniobcnirioiilo, snm oviso do Im biy, no hipdloso ilo Infingno do i|iiolgiioi ilos loiinos ou condigdes

estobeleddos nostn conlioto. Apds o concelomento todos os documenlos e tdpios dovoni sor dnslioldos ptdo fonsumidoi I mol 7. (oilifttodo ilollomnlio A bo biy qomido queosoftwore,

goando devidonionto utilizudo, oporoid em confoimidodo com os descrigdes dos docuimmtos do soliwoiii, A lor ley gomnbi o bmiiommionbi do (Ds pm om poiiodu do I uno, o poftir do data

de compco, desdo quo ulilizodn om condigdes normals e em consoles produzidos [tobi Tor: Toy A lor Iriy so obrigri ri mptii iltins om qmmiiiii mi riniiidiolsm iiiiinpitlieiBntG o volor pogo pelo

Copsumidor Final. Os lions mposlos om goranllQ lerdo o mosmo prozo do goranlio dos lions aiigioiiis A gmimlio snm opbiodo ii qmdi|iiei ( D, dosdii iln qiiii ii loi loy roiisideie ter side coiiero

Q suo utilizogdo.
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PRtfiCIO

fu, Semercket, sumo saterdote de Horus,

prevejo quc a(|uele (juc remover o

Amuleto dcvero libertar kt.

Aquele que ondou por terras

estrangeiras, com os Chacois, no

omonhecer do liomem, deverd,

novomente, violar o ferro.

Set, Imperodor Do Mai, fitorti, mais umo

vez, livre no virado de um Milenio

disfontc. tm seu rastro, progas e

gafanhotos.

(ollieitas nao vingam sob ceus

turbulentos.

[ Set dird; "tu sou a sorobra que cruzo

0 sol, eu sou 0 portador dos desgrocas.

Minho iro ird consumir todas os terras e

ndo terd tlemencia 'I



DR{AMCAST

TAMPA

BOTAO POWER

Liga e Desliga a

unidade.

CONEXOES

Use estas conexoes para ligar o Oreamcast Controller ou

outros equipamentos. Da equerda para direita estao:

Conexao A, Conexao B, Cbnexao C, e Conexao D. Resident

Evil Code: Veronica usa a Conexao A.

Visual Memory Unit (VMU)

Para salvar configurocoes e resultados dc jogos e continuar a jogar

partidas previamenta salvos, insira uma Unidade de Memdria Virtual

(VMU) no soguele 1 do Controle ANlf5 dc ligar o scu Dreameast.

Atencao: Ao salvor usn arquivo de jogo, nunca DtSLIGUt o Dreamcost;

remova o VMU ou desconecte o controle.

—
00 ,3 ,
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CONTROLES

Nunco toque o Catitrole Anoldgico ou os Botoes L/R enquanto eitiver lijando o Dreamcast. Tal acoo poderd

interromper o procedimento de inicializncao do controle, e poderd resultor em um man funcionomento. Se o

Confrble Anoldgico ou os Botoes L/R (orem ocidentolmente tocodos enquonto voce estivcr ligondo o Oreomcost,

DtSlIMf imcdiotomente e, o scguir, IMsDf novomente, certificondo-se de ndo tocor o controle.

Porn retornor d ielo principol, o quolquer raomento durante o jogo, pressione c segure simultoneanente os Botoes

A, B, X, V e START (inkior). Tol ocoo ird fozer com que scu Brenmcoit reinkiolizc sunvemcnte o softwore e exibo a

telo principol.



Puru Puru Pack

Tomb Raider: The Lost Revelation e compativcl com o perifmco de vibrocoo Puru Puru

Pock. Quando inserido no Soqucte de fxpansoo de um controle Breomcust ou de outroi

cquipamentos perifericos compotiveis, o Puru Puru Pack ird proporcionor um efeito de

vibrocoo que poderd oumentor considernvelmente a emocdo do jogo.

Controlando Lara

lYW

Controle Oirceionol (Bofdo D)

Controle Anoldgico

Botdo A

Botdo Y

Botdo X

Botdo B

Botdo R com Botdo D poro cimn

Botdo R

Movimento Loro num ritmo de corrida

Poro Cimo: ondo poro [rente

Poro Boixo: do um posso poro trds

Poro tsquerdo ou Bircito; poiio lolerol poro csquerdo ou direito

Acdo

Socor {ncortuchor o ormo

Pulor

Rolor (tombem (unciono deboixo de dguo)

Bor um sprint no ondor poro [rente; pressione o Botdo X enquonto estivcr

ocelerondo, poro mergulbor e rolor poro [rente.

Agocbor enquonto estiver porodo; utilize o Botdo Birecional enquonto agochar,!

poro rostejor

Botdo I com Controle Anoldgico

Bofdo I

Botdo I + Botdo R (simultdneomente)

START

Pressione e segure poro ufilizor visdo de loser/olbor oo redor

Pressione poro mudor o olvo

Socor sinolizodor; loncor sinolizodor se Loro jd possuir um em suos moos

Pouso (mostro o Menu de Pouso) Recomeco

5



Botoo R

Soldo Y

itfasto 0 zoom

Volta para a visualizacdo normal

Veiculos

lltP

Posicione loro proximo d porta e pressione Acdo (padrdo: Botdo h) para subir no lipe.

ilen^do; loro deverd possoir as chaves da ignicdo para dirigir o lipe.

Botdo A Acelerar

Soldo X freiar

Botdo L Irocar de marcbo

Reduzir marcha (re)

Virar esquerda/direita

Sair do leep quando estiver estacionado

Botdo R

Soldo D para esquerda/direita

Botdo X + Botdo D para esquerda



r*T
MOIOCICLHA

Posicione Lara proximo a motocicleta

Bofao D

Botdo D

Bofdo X

Botdo R

Botdo X + Botdo D para dircita

0 pressione Acdo (padrdo: Botdo A) para montar na moto.

Virar para csquerda e direita

Acelerar

freiar

Nitro

Dercer quarido ertiver estacionoda



MtNUS

Mova 0 Controle Analogico ou o Botdo Direcional para

esquerda ilireifa para intercambiar atraves das opcdes de

categoria individual.

PRINCIPAL

Utilize 0 Controle Analogico ou o Botdo Direcional para

navegar atraves das lelas de Menu. Utilize o Botdo B para

retornar um nivel, e o Botdo A para selecionar atraves de

todos os menus.

Apos a sequencia da tIDOS 'CORb fMV, voce verd

0 Menu Principal, Nesta tela, as seguintes opcdes

estardo disponiveis:

NtW GAMt (NOVO JOGC) - lunte-sc a Lara numa

nova aventura,

LOAD GAMt (CARRtGAR lOGO) - Acessc a tela de logos Salvos, ond

voce podera escolher carregar um jogo anteriormente salvo.

OPTIONS (OPCOfS] - [xibe 0 Menu de Opcdes

(consultar pdg. 9 para detalbes).



A DCDO de pressionar SIARI, enqucnto estiver jogando, ird paurar a acio e exibir o Menu de Pausa,

com os seguinfes opcoes:

INVtNTORY (INVtNTARIO) - Acciso o Invcntdrio (descrito no pdgina 20),

5IA1ISTICS (tilAIISTICAS) - Veja o gudo bem voce cstd progredindo durante a avcnfura.

OP1ION5 (OPCOti) - Acessa 0 Menu de Opcoes, com as seguintes opcoes:

• Music Volume (Volume da Musica) - Ajuste o volume da musica.

• SfX Volume (Volume dos {[eifos Sonoros) - Ajuste o volume dos efeitos sonoros internos ao jogo.

• Control Method (Metodo de Controle) - tscolba entre Digital e Analdgico.

• Audio Setting (Configuracdo de Audio) - {scolbo entre {stereo c Mono.

{XII 10 1I1L{ (R{10RNAR PARA 1{1A PRINCIPAL)

salvor seu jogo.

R{SyM{ (CONTINUAR) - Continue seu jogo.



0 INKIO

A filho Je lorde Henshingly Croft, loro,

foi criada no mundo isolodo da

ariitocracio. Sem ncnhuma nocessidade,

ela sempre viveu enfre criados, evenfos

sociaii c olta lociedade.

Lara [reqiientoo o Gindsio Wimbledon para

Mocas deide a idade de 1 1 anos.

Agora, com 1 6, scar pais

decidiram gue Lora deveria

amplior sua educacoo

estudando para conseguir

notas "A" em uma das mais

proeminenfes escolas

inglesas. Sendo uma alma

aventureira, Lara acbou

interessanfe a ideia de ser

enviada para longe de casa.

Urn dia, por

acaso, Lara se depgro.a com dm cxempldr de umo
,

:

conbecida revisto de aventurai. Ha ta|ia da freafe

constava um nome [amilior - Profeispr Werner

Von (roy. Urn respeitodo argoeologiifo, Von

Croy, uma vez dcu uma polestra na eicola de

Lara, lanto para alunos quanto pare pais. A

experiencia causou urn impacto profundo em

Lara, despertando nela urn desejo

de viajar para localidades

rcmotas em busca de aventura.

Sob vdrios aspedos, Von Croy

bavia se tornado uma figura

inspiradora para Lara.

Ao ler mais detolbadamente,

Lara soobc qae Von Croy estavo, no

otasiao, preporondo uma excwssno

arqueoldgica otraves da Asiai, ;ftWo que

culminou com o perspectiva de uma



potenciol nova descoberta no Cambojo. Incopaz de se confer, lora irfompew no quarto, atirou o artijo no roslo de

seui pois e, iem beiitocdo, cxigio acomponbor Von Croy nesfo expedicao. lorde Croft nao teve como discordor da

idcia de que a viogem, por si so, seria edocnfivo.

Como lara defendcu aindo mois seu argumento, ele oeaboo por ir ate sua escrivaninba e escreveu oma carta paro

Von Croy, se apresentondo como urn membro infiucnte da sociedade e oferecendo

assistencia financeira cm troca de urn lugar para sua filba na cxpedicdo.

Cm sua rcsposta. Von Croy garantio a Hensbingly Croft que os lerritbrios eram

amigaveis e que ele possuia ampla experiencin para cuidar do bem

estar proprio e de Lora. A companbia de lara, como assisfentc,

seria bem vinda, assim como a oferta de urn cheque too gencroso.

lie se lembrou de laro em sua palestra - suns pcrguntas incessantes,

se bem que pertinentcs, finbam causado uma boa impressao no

C assim, por fudo isso, ficou acordado que Lara iria acompanbar Von

Croy durante o rcsfo da expedicoo...

Assim que 0 jogo comecar, ouca Von Croy com atcncdo. Sous

ensinnmentos e conselbos irno se mostrar valiosos em suns viagens...



ACOtS

Movendo

(ORRtR

A acdo de utilizar o Botdo Direcional faz com quc Loro se movimente num ritmo de corrida. A acdo de

pressionar Sprint (padrdo: Botdo R), faz com que ela de urn sprint temporariamente. lima pequena barra d

energia ira aparecer: quando a barra se exaurir, Laro voltard a simplesmente correr,

ANDAR ?m Dt LADO

A acdo de pressionar o Controlc Analogico para cima para baixo ird (azer com que

Lara ande cuidadosamente para [rente ou de re. Ao pressionar para a direita

ou para esquerda, Lara ird dar passes laterais. tnquanto voce estiver

pressionando o Controle Analogico, Lara ndo ira cair de nenbuma beirada; se andar

ate alguma beirada, ela ird parar automaticamentc.

ROIAR

A oedo de pressionar Rolar (padrdo: Botdo B) ira fazer com que Lara role

para [rente e ocabe de [rente para a posiedo oposta. Isto tambem [unciona

quando Lara estd submersa.

Lara podera pular cm qualquer direcdo para escapar de inimigos. Pressione Pular (padrdo:

Botdo X) e Lara ird pular direto para [rente. Mova o Botdo Direcional imediatamente apds

pressionar Pulai; e Lara ird pular naquela direcdo. A acdo de pressionar para baixo ou Rolar (padrdo:

Botdo B) imediatamente apds urn pulo para [rente, ird [azer com que Lara de uma cambalhota

ar e aterrize de [rente para a direcdo oposta, Isto tambem da certa quando, ao estar

1 2
pulando para trds, pressionar para cima ou Rolar,



Nadando

m k AGUA

Se Lara encontrar uma grande quantidade de dgua, ela podera pular dentro da mesma e nadar. Lara poderd

segurar seu (olego por cerca de urn minuto; le ela ainda estiver debaixo da dgua opos isso, ela ird se afogar.

Utilize 0 Botdo Direcional para movimentar Lara na dgua. A acdo de pressionar Pular (padrdo: Botdo X) ird (azer

com que Lara node, lara podera puxar alavancas e pegar objetos debaixo d'dgua. Posicione Lara proximo ao

objeto e pressione Acdo (padrdo; Botdo A).

NADAR

Utilize as acoes de passes laterals para (azer com que lara node para a direita ou esquerda, quando ela estiver

na superficie da dgua. Pressione Pular (padrdo; Botdo X) para (azer com que Lara

mergulbe para debaixo d dgua novamente. A acdo de pressionar o Botdo Direcional

enquanto estiver pressionando Acdo (padrdo: Botdo A), quando lara estiver

prdxima a uma beirada, ird (azer com que lara saia da dgua.

AIRAVtSSAR AGUAS RASA5

lara ndo conseguird nadar em dguas que ndo passem da cintura; ao inves disso,

ela ird caminbar com dificuldade. Os controles sdo basicamente os mesmos de

quando ela estd em terra seca, exceto que os movimentos serdo mais lentos e

ela poderd pular apenas no local, e ndo em alguma direcdo.



{SaUR POSIB

Lara ird se deparar com alguns postes que ela poderd escalar. Ande ale o poste

e prcsjionc c scgure Acdo (padrdo: Botdo A), ou corra, pule, e agarre o poste.

(nquanto estiver escalando. manlenha o Rotdo de Acdo pressionado ou Lara ird

soltor. fnquanto Lara estiver no poste, pressione o Botdo Direcional para cima

para baixo para fazer com que Lara suba ou desca, e pressione d esquerda ou

direita, para [azer com que ela girc ao redor do poste. Pressione Pular

(padrdo: Botdo X) para fazer com que Lara escorrcgue para trds.

(SCALAR CORDAS

Lara ird se agarrar era cordas, ird girar, escalar paro cima e para boixo e

saltard das mesmas, do mesmo modo de quando esfd escalando posies. Utilize

0 Sprint (padrdo: Botdo R) para fazer a corda balancar de urn lado para o

oulro. Pressione Pular (padrdo: Botdo X) paro fazer com que Lara pule para

fora da corda. em direcdo d frcnte.

AGACflAR { RASLLJAR

faca Lara agachar pressionando Agachar (padrdo: Botdo R). Rasteje

mantendo o Botdo R pressionado, enquanto utiliza o Botdo Direcional para

mover Lara.



mm tM tXMMIDADtS

5e Lara estivcr perto de uma beirada, enquanto esfiver palando, a acao de pressionar c segurar Acoo

(padrao: Botoo A) ird (azer com que ela agarre a beirada diante dela e se segure por la. Se urn muro for

escaldvcl, Lara poderd pegar nele em qualquer ponto (ado apeaas nas beiradas) Pressione o Botdo Dirccional

para csqucrda ou direita e Lara ird le remexer para os lados e mesmo ao redor de cantos de algumas

superficies. A acdo de pressionar o Botdo Direcional para cima ird fazer com que Lara escole para o nivel

acima. Solte o botdo Acdo e Lara ird coin

IRLPA-lRtPA

Se Lara descobrir uma armacdo suspensa, ela poderd decidir trepar na

mesma, para atravessd-lo. Para executor tal acdo, pressione Pular

(padrdo: Botdo X) para pular para cima na armacdo, imediatamente

pressione Acdo (padrdo; Botdo A), para agarrar a armacdo e, enquanto

ainda estiver segurando o Botdo Acdo, pressione o Botdo Direcional, pora

balancar para frente. A acdo de pressionar o Botdo Direcional para

a direita ou esquerda ford com que Lara se segure ou gire. Ao

soltar 0 botdo de acdo, Lara ird soltar as barras.

PLGAR OBHIOS

Lara poderd recuperar objetos e armazend-los em seu Inventdrio.

Posicione Lora diante do objeto que voce ird querer recuperor.

Pressione Acdo (padrdo: Botdo A) e ela ird pegar o objeto.



Geralmente, os inimigos deixam coir objetos quando sdo derrotados, scmpre vole a pena verificor seus corpus, no coso

dc haver algum objeto litil quc possa ser encontrado. Alguns objetos poderdo cstar quebrodos, revelondo valiosos

ocbodos. Objetos tombem poderdo ser colocados sobre blocos e escoodidos deritro de poredes - neste coso pressione

Acdo para alcancd-los c agarrd-los.

UIILIZAR 0 (HICOIt RBOLVtR QUtBRA-CABbCAi

Muitos quebra-cabecas esperam Lara: eles irdo se apresentar em formas inusitadas. Voce poderd simplesmcntc precisar

chicotear, posicionando Lara perto do chicote e pressionando Acdo (padrdo: Botdo A). Para outros quebra-cabecas,

voce podera precisar coletar duas metades de urn objeto, combind-ias no Inventdrio e utilizd-Los como uma chave.

0 Pt Dt (ABRA

Lara poderd precisar arrancar itens de paredes ou arrombar portas. Para fazer isso, ela ira precisar de urn pe-de-

cabra. ScLecione o pe-de-cabra no Inventario para poder utilizd-lo,

UIILIZAR SINALlZAOORtS

Se Lara se encontrar na escuriddo e tiver quaiquer sinalizador em seu

Inventdrio, ela poderd pegar urn e ilumind-lo selecionando o icone de

sinalizador no Inventdrio. e pressionando o

Botdo A. A acdo de pressionar os Botdcs L

+ R simultaneamentc tambem (ard o

sinalizador ser iluminado,

Assim que Lara usar urn sinalizador, ela clareard

0 ambiente ao seu redor durante urn minuto

aproximadamente, tnquanto estiver carregnndo o sinalizador, ela

ainda poderd saltar ou escalar - os sinalizadores [uncionam ate

debaixo d'dgua.
**



Para destarfar o sinalizador, deixe-o tair pressionando Satar (padrao: Botao Y), Para

arrcmessar o sinalizador a uma distmcia maior, pressione os Botoes L + R

simultaneamentc.

EMPURRAR/PUXAR 0B)fIO5

Loro poderd empurrar certos objctos e utilizd-los para operar plataformas sensivcis d

pressdo. Pique parade diante do objeto e sequre para baixo o Botdo de Acdo (padrdo:

Botdo iy Lara ird se colocar em posiedo dc prontiddo. Pressione o Botdo Direcional

para baixo para puxar urn objeto e pressione para cima para empurrd-lo, Para

terminar esta tarefa, solte o Botdo de Acdo.

A acdo de pressionar Olbar (padrdo: Botdo L) (ard com que a camera vd diretamente

para trds de Lara. Lnquanto estiver sequrando o Botdo Olbar para baixo, utilize o

Controle Analdqico para fozer com que Lara oihe ao redor. Quando soltar o Botdo, a

visdo voltard ao normal.

DICA: Ao alinbar Lora para urn salto, pressione Olbar para ver qual direcdo que ela

estard olbando.

El



INVtNTARIO

Pressione SURl durante o jogo pora acessar o Menu de Pausa, a segutr selecione IHVtNURIO pora ver uma

lisfa do! itens que Lara estd carrcgando. Utilize o Controle inalogico ou os Botoes Direcionais para navegar

pelo Inventdrio, e pressione o Botdo A para selccionor.

Dependendo do objeto ressaltado, um menu poderd ser exibido, Por cxempio, a acao de ressoltar urn pe-de-

cabra ird apresentar as scguintes opcoes:

£QUIP (tQUIPAR) - Arma Lora com a arma.

COMBINt (COMBINAR) - Apronta um item para combinacdes com certos outros itens tambem mantidos no

Inventdrio, isto e, a visdo laser,

(HOOSt AMMO (BCOLBtR MUNICAO) - [scolhc entre a municdo disponivel (coletadn durante o jogo)

pora sua arma selecionada.

Pressione SIARI para sair do Inventdrio.

(its Medicos

A acdo de utilizar um Pacote Medico pcqueno (quando hoover sido coletado) ird rcstauror a metade da

saude de Lara e tambem ird agir como um antidoto para venenos.

A utilizacdo de um Pacote Medico grande ird restaurar plenamente a saude de Lara e tambem ird agir como

um antidoto para venenos.



fique Atento: olguns inimigos iroo cnvenenar Lara, feje caso, sua barra de sotide ira

aparecer e camecard a piscar en5 amarelo, diminuindo conferme pisca. lifilize am pacete

medica peqaeno ou grande caiaa antidafo antes que a barra de saiide de lara desapareca.

Salvor Jogo

Para salvar o jogo, a qualquer momento, exiba o Invcntario e seleeione SAVf GAMt {SAIVAR

lOGO). Seleeione uma Unidode de Memdrio Virtual (VMD) e um soquetc e pressione a Botno

A. Seu jogo salvo receberd automaticamente um nome. txiste um total de tinea arqaivos

de Salvamento de Jogo, se a VMU estiver eompleto vote poderd seletionar um

arquivo previamente utilizado para grovar sobre o mesmo.

Atenedo: tnquanto estiver salvando um jogo, nunto desligue o Oreameast,

remova a VMU nem deseonecte o eontrole.

Carregor Jogo

Para tarregar um jogo anteriormente salvo, exiba o Inventdrio e

seleeione LOAD GAMt. A seguir, seleeione o jogo que vote ird querer

carregor.
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CERTIFICADO DE GARANTtA

Esle pnniiiio o j’.ii.iiilnh) Knilia drloilos de i'abrica^ao pelo prazo de 3 (tres) meses, contados a

parlir tic siia compia 1
K* ic iudd com o cddigo tie defesa do consumidor.

Em cast) dc dciciio, ilii \\a sc .i imi posio tic Assistencia Tdcnica Autorizada da TEC TOY munido

deste cerliiitadtt c da luiia liscal comprobatdria da compra, para obter os services de reparos

gratuitos c a u-posn^.io dc pevas. cobctlt»s por esta^antia.

Apreseiitc gaiaiiii.i. coniiulo, iiao cobre defeitos originados por uso e/ou instala^ao em desacoodo

com as inronuav'H's miiiidas m<» manual de instru9^s, uso nao domestico e tentativa de viol^ao

do produU), coiiscilos pot pcssoas nao aiitorizadas, services de instalaglo ou ajustes, /rc/es de

envio e/oii rcioiiio a iim.i Assisicneia Tecnica Autorizada da TEC TOY, danos por acidentes ou

mans tratos lais lomo: tpicila. balida, descarga eldtrica atmosfdrica, liga^ao em rede eldlrica

imprdpria ou siijcila a vaiiavdcs cxcessivas.

Em caso tic iroca do pi<uluio. o prazo validode gamitia contmua seodo o do primeiro aparelht), de

acordo ct)m a nola I iscal dc compra pelo primeiro proprietdrio.

Estao incluiilas iia gamnlia. jK'^as (e respectiva mao de otea) que por sua natureza desgastam-se

com t) uso, desde (|iic o dcsgasic impeva o funcionamento do produto.

TEC TOY INDUSTRIA E C0M£RCI0 LTDA.

Av. Dr. Acldll'o I’inlo, KW aiular - Cj. 3

Sao Paulo SI’ ( 'lil’OI I.56 D.SO- Incltistria BrasUeira

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Av. Dr. Adolfo Pi nil), KW Perdizos

Sao Paulo - SP - Cl iP Oil .SK-O.SO Tel, ( ll ) 3661-3334

cdsuporteiStectoy.coiii.br

I
TEC TOY

L_

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS



Mais de 1 00 filmes cort 45 minutos de narragao
que 0 levardo a um ambiente sombrio e gotico.

"...o adventure mais bem esfruturado ja feifo

para Dreamcast."
Revisfa Americana ORcial de Dreamcgsf

eidos.com


