
Captain Toad: Treasure Tracker
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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 pit Ca ã oado TistA H ó  doria

O herói deste jogo é o Capitão
Toad, que viaja por todo o
mundo em busca de tesouros.
É possível que até já tenham
ouvido alguns boatos sobre o
nosso Capitão, como por
exemplo...

8

!oregaxe mU ...adimoc
,apuor ,sorietor ,sapam ed aiehc
átsE !arimda oãN .ratlas eugesnoc

oãn ele euq ossi rop é e adasep
otium é daoT oãtipaC od alihcom A

!ratlas eugesnoc oãn euQ

!sogimini snugla ratorred agisnoc
euq res edop éta ,ertnocne es euq me onerret

od oditrap odnarit e seuqurt sotnauq snu odnasU
.adnamed aus a aunitnoc e oneuqeP

daoT oãtipaC me es-amrofsnart ,socip artnoc
uo ogimini mugla

moc acohc odnauQ
.atul rad mes etsised

acnun daoT oãtipaC
o sam ,etrof ues o

res oãn edop retabmoC

!etrof etnemamertxe é euQ

 !daPemaG
™U iiW o moc sarienam sairáv ed ol-áduja

medop euqrop mepucoerp es oãn sam ,omsem é E

!oirátilos orierutneva mu é euQ



!soslaf
etnematelpmoc oãs opurg od ocarf siam o é

daoT oãtipaC o euq ed seromur sO .daoT oãtipaC
o redíl rop odnet ,ogoj od rerroced on adamrof é

)sdaoT ed adagirb( edagirB daoT A ?™iiW alosnoC
an ™yxalaG oiraM repuS maragoj áJ

?oãtipaC emon o êuqroP

.sonac e satenogav odnazilitu ,sép
soa osnacsed mugla rad edop

daoT oãtipaC o ,sievín snugla mE
.atsab

oãn rahnimac sam ,met sioP

...etnerf
alep adahnimac agnol amu met euQ

...zul ed otium ál matsog
oãn sogimini snugla euq ecerap ,ossid méla araP

.sodidnocse sotejbo rarucorp a o-aduja
açebac an zart euq anretnal A !adivúd meS

!adaila roiam aus
a é açebac an zart euq anretnal a euQ



3 lo soroC tn

Jogue com o Wii U GamePad.

♦ O símbolo  representa o Manípulo Esquerdo e
 o Manípulo Direito.
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4  o J ogoauG r rad

Existe apenas um ficheiro de gravação. A
progressão no jogo é guardada periodicamente
de forma automática, como, por exemplo,
quando conclui um nível.

♦ A partir do Menu Wii U, aceda  Definições
da Consola e, de seguida, à Gestão de Dados
para apagar os dados de gravação.
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5 Nír isvealeSe onci

Para virar as páginas, utilize  ou  e, em
seguida, prima  para iniciar o nível
selecionado. Prima  para regressar ao ecrã
de título. 

● Para aceder a uma determinada página, basta
tocar-lhe.

Por cada nível concluído, será exibido o símbol .

Os símbol indicam os Super Gems já reunidos.

Para níveis já concluídos, será apresentado aqui um
objetivo escondido. Se o atingir, será exibido o
símbol . 

Indica níveis nos quais tenha reunido todos os
Super Gems, apanhado a estrela do poder e
concluído o desafio de bónus.

As páginas que apresentarem margens brilhantes
indicam os níveis que ainda não foram concluídos.
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Indica a data em que jogou este nível pela última
vez, bem como o máximo de moedas reunidas.
Tenha em atenção que, ao concluir um nível
utilizando um Invincibility Mushroom (cogumelo de
invencibilidade),  as moedas reunidas não
serão contabilizadas.

Só poderá jogar este
níveis quando tive
reunido Super Gem
suficientes

Por vezes, a página 
um nível já jogad
pode transformar-se
numa página de u
nível de bónus

♦ Os níveis de bónus desaparecem após tê-los 
jogado uma vez.
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6  Nsno iseívgroPr r ied

Obtenha a estrela do poder ocult
para concluir cada um dos níveis

Prima  durante u
nível para colocar 
jogo em pausa 
visualizar o menu on
poderá alterar o
controlos da câmara
ou abandonar o nível atual e escolher outro.

Se sofrer uma queda, aterrar num mar de lava
ou sofrer danos como Capitão Toad Pequeno,
perderá uma vida. Se já não tiver vidas e voltar
a perder, o jogo acaba!
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Se perder cinco vidas num únic
nível, irá surgir um rebento d
ajuda. Se estiver a ter dificuldad
em concluir o nível, arranque-o 
aparecerá um Invincibilit
Mushroom, que, tal como o nome indica, o
tornará invencível.

♦ Isto não se aplica a níveis que já tenha concluído
ou níveis sem inimigos.
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7 jbO e sot etI n e s
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8 C paoah a i ao !dTãt  oaD  r oC om u zo niãam M 

Para ajudar o Capitão Toad nas suas
aventuras, utilize o Wii U GamePad.

Para mover objetos
toque-lhes no ecrã d
GamePad ou sopr
para o microfone

Toque num inimig
para o deter

♦ Não funciona com todos os inimigos.

Ao tocar em moeda
invisíveis, estas ficarã
visíveis.
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9 orr dnumoS uS 

Esta aplicação é compatível com som surround
Linear PCM 5.1.
Para ativar a saída de som surround, selecione a
opção TV n  Definições da Consola e, de
seguida, altere o tipo de som para Surround.
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10 ti soiD er  tu roed A  mr çanI of õ bo erse s 

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.
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11 Téa c caniisiAs s nctê
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