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1 Informações Importantes

Obrigado por ter escolhido Luigi's
Mansion™ 2 para a Nintendo 3DS™.

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 o manual de instruções
da sua Consola Nintendo 3DS, pois
este contém informações
importantes que o ajudarão a
usufruir desta aplicação.

Esta aplicação funciona apenas com
as versões europeia e australiana da
Consola Nintendo 3DS.

♦ Todas as referências a
"Nintendo 3DS" neste manual
referem-se às Consolas
Nintendo 3DS e
Nintendo 3DS™ XL.

 IMPORTANTE

Pode consultar informações
importantes sobre a sua saúde e
segurança, acedendo à aplicação
Informações sobre Saúde e
Segurança a partir do Menu HOME.

Para aceder a esta aplicação, toque
no símbol  no Menu HOME. Em
seguida, toque em ABRIR e leia

Informações sobre Saúde e
Segurança

 o



atentamente o conteúdo de todas as
secções. Quando terminar, prima

 para regressar ao
Menu HOME.

Antes de utilizar aplicações da
Nintendo 3DS, deverá ler na íntegra
o manual de instruções da consola,
prestando especial atenção às
Informações sobre Saúde e
Segurança.

Para obter informações sobre as
precauções a ter relativamente à
comunicação sem fios ou à
jogabilidade online, consulte a
secção Informações sobre Saúde e
Segurança no manual de instruções
da consola.

Ao partilhar conteúdos com outros
utilizadores, não carregue, troque
nem envie conteúdos ilegais,
ofensivos ou que possam infringir os
direitos de terceiros. Evite a
utilização de informações pessoais e 
certifique-se de que obtém todos os
direitos e autorizações necessários
da parte de terceiros.

Precauções Relativas à
Partilha de Informações

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

Seleção de Idioma



neerlandês, português e russo. Pode
alterar o idioma da aplicação
modificando as definições de idioma
da consola. Para obter instruções
sobre como alterar o idioma da
consola, consulte o manual
eletrónico das Definições da
Consola.

Para obter informações sobre a
classificação etária desta e de outras
aplicações, consulte a página web
de referência sobre o sistema de
classificação etária da sua região: 

www.pegi.info
PEGI (Europa):

USK (Alemanha):
www.usk.de

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

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

Classificação Etária

Advertências

Esta aplicação (incluindo todo e
qualquer conteúdo digital ou
documentação que descarregue
para utilizar com a aplicação em
causa) é licenciada pela Nintendo®
apenas para utilização pessoal e
não comercial com a sua 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 sua 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 sua
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 sua
Consola Nintendo 3DS podem fazer
com que a sua 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. 

Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.

© 2013 Nintendo Co., Ltd.

CTR-P-AGGP-EUR-00



2 Introdução

Luigi's Mansion 2 é um jogo de
ação e aventura no qual irá
controlar o Luigi e explorar
diferentes mansões assombradas.
Terá à sua disposição a invenção do
Professor A. Luado, o "Sugospectro
5000", que poderá ser usado para
aspirar fantasmas e resolver
enigmas. Também há um modo
cooperativo que pode usar para
jogar com amigos ou com pessoas
de todo o mundo.



3 Como Começar

Em Busca da Lua Negr

busca de fragmentos de Lua Negra
no modo para um jogador.

Para jogar desde o início, selecione
um perfil vazio. Para continuar um
jogo, selecione um perfil que tenh
guardado

Torre dos Susto

a uma torre infestada de fantasmas. 

No abrigo
selecione um mo
ou visite o Cofre 
Professor com 
ou  e confirm
com . Prima  para regressar ao
ecrã de título.
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Cofre do Professo

capturados, joias reunidas e muitos
outros itens.
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4 Guardar e Apagar Dados

completa uma missão.

Este jogo guarda automaticamente
em certos pontos. Estes pontos
diferem dependendo do modo de
jogo. 

momentos, como por exemplo
quando completa uma torre ou
perde o jogo.

sotrec me odadraug é ogoj O

sotsuS sod erroT

radrauG

odnauq odadraug é ogoj O

argeN auL ad acsuB mE



♦ Os dados que forem apagados
não poderão ser recuperados,

selecione APAGAR.

 +  +  +  simultaneamente
quando estiver a iniciar o jogo a
partir do Menu HOME.
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por isso tenha cuidado.



5 Como Jogar

ser-lhe-á atribuída uma de três
classificações. Da mais baixa à mais
elevad   . A sua
classificação é determinada pela
quantidade de tesouro (pág. 6) que
reunir, pelos danos sofridos e pelo
tempo que demorar a completar a
missão.

A exploraçã
das mansõe
está dividid
em vários tip
de missões
Cumpra o
objetivos (pág. 6) para completar
uma missão e será adicionada uma
nova. 

Captur
fantasmas 
resolv
enigma
enquant
explor
mansões assombradas e completa
os objetivos das missões.
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Se a energia do Luigi (
diminuir até zero devido a ataques
de fantasmas ou a outros tipos de
danos, perderá o jogo, a menos
que tenha um osso dourado.
Selecione REINICIAR A MISSÃO
para começar de novo ou VOLTAR
AO ABRIGO para sair.

ogoJ od miF

)6 .gáp



6 Ecrã de Jogo

Mostra o tipo e a quantidade de
itens necessários para continuar
a missão.

Deslize o stylus para mover o
mapa.

: Destinos
: Luigi
: Portas que podem ser

abertas
: Portas trancadas
: Portas que ainda não

podem ser abertas

apaM

rartnocne arap snetI

evahC

igiuL od aigrenE

odinuer oruoseT



Toque para ver o mapa do piso
selecionado. A localização do
Luigi estará assinalada p  e
os destinos p .

Aproxime a imagem tocando em
"+" e afaste-a tocando em "-".

Toque para ver o nome da
missão em que se encontra e os
seus objetivos. Toque no nome
da missão para ver uma
descrição detalhada. Se
aparec , pode tocar-lhe
para verificar o destino no
mapa. Os objetivos
completados estão marcados
com um símbolo de visto. 
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7 Controlos Principais

Abra portas, olhe através de
janelas e buracos, e realize
outras ações dependendo do que
o rodeia.
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Quando estiv
a espreitar p
uma janela o
buraco, pod
olhar à volt
inclinando 
Consola Nintendo 3DS ou movendo
.

a
a
e
u
ro
re

.siairetam
sonad uo seõsel racovorp

áredop seõçadnemocer satsed
otnemirpmucni O .agoj otnauqne

soãm saud sa moc etnememrif
alosnoc a aruges euq ed

e roder ues me etneicifus oçapse
ed eõpsid euq ed es-euqifitreC

.agoj otnauqne SD3 odnetniN
alosnoC aus a ratnemivom

ed áret oãçacilpa atse razilitu oA



8 Usar o Sugospectro 5000

Expelir Ar Com 

Faça o Sugospectro 5000 expelir
ar ou disparar os itens agarrados
ao tubo. 

Irá precisar de usar o Sugospectro
5000 durante a sua missão. Mais
tarde, a estrobolâmpada e o
dispositivo de luz negra ficarão
disponíveis.

Use 
Sugospectr
5000 par
aspira
fantasmas
apanhar itens ou colar objetos ao
tubo, sugando-os.

,
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Para encandea
os fantasmas 
derrota
pequeno
inimigos, use 
estrobolâmpada. Também a pode
usar nos painéis circulares verdes
para abrir portas ou ligar
máquinas.

♦ Mantenha pressionado  para
carregar a estrobolâmpada e a
sua área de efeito irá
aumentar.

Usar o Dispositivo de Lu

Use o dispositi
de luz negra pa
dar vida 
objetos 
entidade
aprisionadas e
quadro
especiais, e para
materializar objetos
transparentes. Depois de algum
tempo de uso o dispositivo irá
aquecer, por isso tenha atenção
à barr ). Para materializar
objetos, precisa primeiro de
aspirar todas as bolas espirituais.
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O Sugospectr
5000 pode aspir
algumas cortinas
carpetes e outro
objetos. Par
aspirar objetos
mova  quando 
barra de potência
da Sucção A aparecer e prima 
quando esta estiver cheia.

.SD3 odnetniN
alosnoC a odnanilcni uo ,
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9 Capturar Fantasmas

Para capturar um fantasma, siga os
passos indicados abaixo:

① Encandeie um fantasm

estrobolâmpad
para encandear u
fantasma, est
ficar
temporariamente imóvel.

② Aspire-o com 

com o Sugospect
5000 para diminu
a sua energia. O
fantasmas serã
capturados quand
a sua energia s
esgotar. Use 
como se estivesse a puxar o
fantasma para si de modo a
preencher a barra da Sucção A

).
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♦ A energia do Luigi irá decrescer
se ele for atacado por um
fantasma.

♦ Prima  quando estiver a aspirar
um fantasma para evitar ataques.

amixáM oãçaripsA

.aicnêtop siam otium
moc amsatnaf

o raripsa arap 
amirp ,aiehc átse

A oãçcuS ad
arrab a odnauQ



10 Itens

Por vezes, ao aspirar fantasmas e
resolver enigmas, irá encontrar
itens. Apanhe-os caminhando em
cima deles ou aspirando-os com o
Sugospectro 5000.

notas 5G e as barras de ouro
20G cada.

alguma da energia do Luigi.

trancadas.

desbloquear algo especial!
arap saioj sa sadot anúeR

saioJ

satrop merba sevahc sA

sevahC

mecelebatser seõçaroc sO

seõçaroC

sa ,G1 melav sadeom sA

oruoseT



11 Como Jogar

Primeiro, selecione o tipo de
comunicação (págs.13-15). Um dos
jogadores seleciona CRIAR TORRE
e escolhe o modo de jogo, o
número de pisos, e a dificuldade.
Em seguida, os outros jogadores
podem juntar-se ao jogo.

Jogue sozinho ou com até três
outros jogadores, completando os
objetivos de cada piso enquanto
sobe a Torre dos Sustos.
Tenha em atenção que, se decidir
jogar usando a comunicação sem
fios, o nome de utilizador
introduzido nas Definições da
Consola Nintendo 3DS estará visível
e será partilhado com outros
jogadores.

Os requisitos para com
piso irão depender do modo de
jogo. Cumpra-os dentro do limite
de tempo (pág.12) para progredir
para o próximo piso.

sosiP ratelpmoC

mu ratelp

ogoJ o raicinI



Quando a energia de todos os
jogadores de um grupo chegar a
zero ou quando o tempo terminar, o
jogo acaba. Ajude os jogadores
que tiverem a energia a zero
colocando-se perto deles e
pressionando . Isto irá restaurar
um pouco da sua energia e eles
poderão continuar a jogar.

ogoJ od miF

.SD3 odnetniN
alosnoC aus a ehcef

euq omsem ,sotsuS sod erroT
odom on serodagoj siam uo

mu moc ragoj a revitse otnauqne
osnacseD ed odoM od oãçazilitu

a etimrep oãn oãçacilpa atsE



12 Ecrã de Jogo

Mostra os itens que obteve.

Mostra o estado de todos os
jogadores

Durante o jogo, o Sugospectro
5000 será melhorado quando
tiver reunido uma determinada
quantidade de tesouro.

odinuer oruoseT

serodagoj sod solobmíS

etnatser opmeT

apaM

oãssergorp ad odatsE

sovitejbO

snetI

igiuL od aigrenE
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13 Modo Local

Podem participar até quatro
jogadores.

● Do que vai precisar:
- Uma Consola Nintendo 3DS por
jogador;
- Uma cópia da aplicação por
jogador.

seguida, CRIAR TORRE.
② Escolha o modo de jogo,

quantidade de pisos e nível de
dificuldade.

③ Selecione OK e prima  quando
estiver pronto.

entrar e prima .
reuq lauq on ogoj o enoiceleS

erroT à es-ratnuJ

me ,e LACOL ODOM enoiceleS ①

erroT rairC

 )lacoL odoM(
ovitarepooC odoM



14 Modo Download

No Modo Download, pode jogar
com até três outros jogadores que
tenham uma Consola Nintendo 3DS
mesmo que apenas um tenha uma
cópia de Luigi's Mansion 2.

● Do que vai precisar:
- Uma Consola Nintendo 3DS por
jogador;
- Pelo menos uma cópia da
aplicação.

Passos Para a Consol

em seguida, CRIAR TORRE.
② Selecione o modo de jogo,

quantidade de pisos e nível de
dificuldade.

③ Selecione OK e prima  quando
estiver pronto.

,e DAOLNWOD ODOM enoiceleS ①

 ãirtifnA
a

 )daolnwoD odoM(
ovitarepooC odoM



Passos Para as Consola

Menu HOME.
② Toque no logótipo da

Nintendo 3DS.
③ Toque em LUIGI'S MANSION 2.

♦ Pode ser necessário efetuar
uma atualização da consola.
Siga as instruções no ecrã para
iniciar a atualização.

Se surgir uma mensagem
durante a atualização da
consola a indicar que não foi
possível estabelecer ligação,
proceda à atualização da
consola a partir da aplicação
Definições da Consola.

Para mais informações sobre a
atualização da consola,
consulte o manual de
instruções.

on DAOLNWOD ODOM enoiceleS ①

sadadivnoC
s



15 Modo Online

Pode jogar com até três outros
jogadores através da Internet.

Esta aplicação é compatível com a
Nintendo Network™.

Pode restringir o uso da
jogabilidade online através do
Controlo Parental.

♦ Para mais informações, consulte
o manual de instruções da
consola.

:latneraP olortnoC

krowteN odnetniN ad acrecA

!siam otium e snegasnem
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♦ Para mais informações sobre
como ligar a sua Consola
Nintendo 3DS à Internet,
consulte o manual de instruções
da consola.

o(s) jogador(es) com quem deseja
jogar.
- Mundial

Jogue com jogadores de todo o
mundo.

- Amigos
Jogue com jogadores da sua Lista
de Amigos.

♦ Para jogar com um amigo,
deverão estar registados na Lista
de Amigos um do outro. Pode
registar um amigo na Lista de
Amigos, a partir do Menu HOME.
Para mais informações, consulte
o manual de instruções da
consola.

ou AMIGOS, selecione CRIAR
TORRE.

② Escolha o modo de jogo,
quantidade de pisos e nível de
dificuldade.

③ Selecione OK e prima  quando
estiver pronto.

LAIDNUM ranoiceles ed siopeD ①

erroT rairC

ahlocse e ENILNO ODOM enoiceleS

serodagoJ sortuO rartnocnE



. amirp e ogoj mu enoiceleS

erroT à es-ratnuJ



16 Sobre o Cofre do Professor

Os melhoramentos de equipamento,
os fantasmas que capturou, e as
joias que reuniu podem ser vistas
aqui.

precisa de reunir para melhorar o
Sugospectro 5000 e o dispositivo
de luz negra.

.uorutpac euq suB so ajeV

suB ed rotnetnoC

euq oruoset ed edaditnauq a ajeV

sotnemarohleM

.uortnocne euq saioj sa ajeV

saioJ ed oãçeloC

.uorutpac euq samsatnaf so ajeV

samsatnaF ed rotnetnoC



17 Informações de Contacto

Para informações sobre produtos,
visite a página web da Nintendo em:
www.nintendo.com

Para assistência técnica e resolução
de problemas, consulte o manual de
instruções da sua Consola
Nintendo 3DS ou visite:
support.nintendo.com


