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1 Informações Importantes

 IMPORTANTE

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

Antes de utilizar esta aplicação, leia
atentamente este manual. Se a
aplicação se destinar a crianças
pequenas, o manual deverá ser-lhes
lido e explicado por um adulto.

♦ Salvo indicado em contrário,
todas as referências a
"Nintendo 3DS" neste manual
referem-se às Consolas
Nintendo 3DS™ e
Nintendo 3DS™ XL.

♦ Salvo indicado em contrário,
todas as referências a
"Nintendo 3DS" neste manual
também se aplicam à Consola
Nintendo 2DS™, excluindo as
referências às funcionalidades que
fazem uso dos gráficos 3D. As
funcionalidades que exijam fechar
a Consola Nintendo 3DS podem
ser ativadas se utilizar o
interruptor do modo de descanso.



O idioma da aplicação dependerá
daquele que estiver definido na
consola. Este título suporta cinco
idiomas diferentes: inglês, alemão,
francês, espanhol e italiano. Se o
idioma da sua Consola
Nintendo 3DS já estiver configurado
para um destes, será esse mesmo
idioma que aparecerá na aplicação.
Se a sua Consola Nintendo 3DS
estiver configurada para outro
idioma, aquele que aparecerá na
aplicação será, por predefinição, o
inglês. Para obter instruções sobre
como alterar o idioma da consola,
consulte o manual eletrónico das
Definições da Consola.

Seleção de Idioma

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.classificationoffice.govt.nz

Classificação Etária



Rússia:

minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=
883

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. 

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.

CTR-P-AHRD-00



2 Partilhar Informações

Os conteúdos criados por
utilizadores podem ser mensagens,
personagens Mii™, imagens, fotos,
vídeos, ficheiros áudio, padrões
QR Code™, etc.

● Os conteúdos carregados podem
ser vistos por outros utilizadores.
Também podem ser copiados,
modificados e redistribuídos por
terceiros.
Tenha em atenção que, uma vez
enviados, não é possível apagar
estes conteúdos ou limitar a sua
utilização.

Trocar Conteúdos

● Quaisquer conteúdos carregados
podem ser removidos sem aviso
prévio. A Nintendo pode também
remover ou ocultar conteúdos que
considere inapropriados.

● Precauções a ter quando criar e
carregar conteúdos...
- Não inclua qualquer informação

que possa ser utilizada para o
identificar a si ou a terceiros,
como, por exemplo, o nome, o
endereço de e-mail, a morada ou

A seguir, são apresentadas
precauções gerais relativas à troca
de conteúdos com outros
utilizadores. O tipo de conteúdos
que se podem trocar dependerá de
cada aplicação.



o número de telefone.
- Não inclua nada que possa ser

considerado danoso ou ofensivo
por terceiros, ou que cause
desconforto.

- Não infrinja os direitos dos
outros. Não utilize conteúdos de
terceiros ou que exibam fotos,
imagens e vídeos de terceiros
sem a sua permissão.

- Não inclua conteúdos ilegais ou
que promovam atividades ilegais.

- Não inclua quaisquer conteúdos
que violem a moralidade pública.



3 Funcionalidades Online

Esta aplicação permite-lhe
estabelecer ligação à Internet e
participar em combates com outros
jogadores para disputar um lugar
nas classificações mensais. Para
mais informações sobre esta
funcionalidade, consulte a secção
relevante (pág. 15).

A Nintendo Network é um serviço
online que lhe permite jogar com
outros util izadores de qualquer
parte do mundo, descarregar
novos conteúdos adicionais... e
muito mais!

Esta aplicação é compatível
com a Nintendo Network™.

◆ Para mais informações sobre como
ligar a sua Consola Nintendo 3DS
à Internet, consulte o manual de
instruções da consola.



● Se publicar, enviar ou
disponibilizar informação ou
conteúdo através da comunicação
sem fios, não inclua detalhes que
possam identificá-lo, como o seu
nome, endereço de e-mail,
morada ou número de telefone,
por exemplo, já que esta
informação poderá ser consultada
por terceiros. Quando escolher um
nome de utilizador ou uma
alcunha para as suas personagens
Mii, não utilize o seu nome real, já
que essa informação poderá ser
consultada por terceiros sempre
que utilizar a comunicação sem
fios.

● Os códigos de amigo fazem parte
de um sistema que lhe permite
estabelecer uma relação de
amizade com outros utilizadores,
para que possam jogar, comunicar
e interagir com pessoas que
conhece. Se trocar códigos de
amigo com estranhos, correrá o
risco de receber informação ou
mensagens com linguagem
ofensiva ou conteúdo inadequado.
Essas pessoas poderão ainda
consultar informação sobre si que
não deseja tornar pública. Por
isso, recomendamos que não
troque códigos de amigo com
pessoas que não conhece.

● Não participe em atividades
perigosas, ilegais, ofensivas ou

Precauções Online



inadequadas que possam causar
problemas a outros utilizadores.
Em particular, não publique, envie
ou disponibilize informação ou
conteúdo que ameace, abuse ou
incomode outras pessoas, infrinja
os direitos de outros (como
licenças, direitos de imagem,
direito à privacidade, direitos de
publicidade ou marcas registadas),
ou que cause desconforto a
outras pessoas. Em particular,
quando enviar, publicar ou
disponibilizar fotos, imagens ou
vídeos em que apareçam outras
pessoas, certifique-se de que
obtém a autorização prévia das
mesmas. Se for reportada ou
confirmada uma conduta
inapropriada, pode ser sujeito a
penalizações, como ser banido
dos Serviços Nintendo 3DS.

● Tenha em atenção que os
servidores da Nintendo poderão
ficar indisponíveis
temporariamente e sem aviso
prévio, para manutenção na
sequência de problemas
reportados. Para além disso, os
serviços online de determinadas
aplicações poderão ser
descontinuados.



4 Controlo Parental

Algumas funcionalidades desta
aplicação podem ser restringidas
através das opções do Controlo
Parental enumeradas abaixo.
◆ Para mais informações sobre o

Controlo Parental, consulte o
manual de instruções da consola.

● Interação Online
Restringe a participação em Online
Battles (combates online) com
outros jogadores através da
Internet (pág. 15).

● StreetPass
Restringe as funções de
StreetPass™, tais como o treino de
vivosaurs (vivossauros) e a troca
de saudações (pág. 16).



5 Sobre este Jogo

Desenterrar Fósseis

Um Fossil Park (parque de fósseis)
é um lugar onde pode reviver
fósseis, dando vida a dinossauros
que poderão combater entre si.
Embarque em aventuras de
exploração enquanto membro dos
Wardens, guardiões dos Fossil
Parks do mundo, e junte-se aos
dinossauros para combates
emocionantes!

Entre num
Bone Buggy,
um veículo de
exploração, e
procure por
fósseis
enterrados nos dig sites (locais de
escavação).

Conduzir pelos Dig Sites



Use as suas
ferramentas
para
desenterrar
fósseis
enterrados.

Também pode assistir os seus
vivosaurs de diversas maneiras,
tais como restaurando a sua
energia ou aumentando o seu
poder de ataque.

Os dinossauros que reviver com
sucesso a partir de fósseis
chamam-se vivosaurs (vivossauros).
Os seus vivosaurs irão seguir as
suas indicações para lutar nos
combates.

Faça Equipa com Vivosaurs e
Combata!

Durante as
batalhas e as
escavações, os
Paleo Pals
(companheiros
de escavação)
irão ajudá-lo. Tornar-se-ão seus
amigos à medida que progredir na
aventura.

Una Forças com os seus
Paleo Pals



Jogo Local

Junte-se com
jogadores que
estejam próximos
para participar em
torneios e
enfrentem-se uns
aos outros em
combate. Também
podem partir em
escavações
juntos. Cada
jogador deverá
ter uma consola e
uma cópia da
aplicação.

Internet
Enfrente outros
jogadores através
da Internet.

StreetPass

Treine com
vivosaurs que
encontrou através
do StreetPass.

Funcionalidades de
Comunicação



6 Controlos

Mover-se  / 

Conversar/
Examinar 

Ecrã de gravação

Apresentar o
menu 

Controlos do Warden HQ/
Branch Office

Selecionar item  / 

Confirmar 

Mostrar a
próxima
mensagem

 / 

Retroceder 

Controlos Básicos

◆ Quando estiver a escavar
fósseis, a maioria dos controlos
são executados tocando no ecrã
tátil.

A maioria dos controlos podem ser
usados com os botões e tocando
no ecrã tátil.



Pesquisar 

Guiar 

Regressar à
entrada

Acelerar  / 

Travar/Marcha
atrás 

Derrapar  + 

Rodar  +  + 

Olhar para cima/
para baixo 

Os controlos de  podem ser
usados também com .

Controlos de Veículos



Esta aplicação não permite a
utilização do Modo de
Descanso durante a
comunicação sem fios, mesmo
que feche a sua Consola
Nintendo 3DS.

Mover a câmara

A relação
destes botões
entre si indica
o modo como
irão fazer
mover a
câmara.

 / 

Vista geral Mantenha
premido 

Desistir da
escavação

Alterar o ângulo 

Controlos de Escavação

Esperar 

Desistir

Controlos de Combate



7 Iniciar o Jogo

Tire fotos em 3D usando
Cartões RA.

Câmara

No Fossilary (museu de fósseis)
pode ver informações sobre os
vivosaurs (vivossauros) que
colecionar à medida que progride
na sua aventura.

Fossilary

◆ O nome da sua personagem
poderá ser alterado mais tarde.

Após a sequência inicial, ser-lhe-á
pedido que registe um nome e que
escolha o sexo da sua personagem.

Começar um Novo Jogo

Selecione os seus dados
guardados. O jogo irá retomar do
ponto onde ficou.

Continuar um Jogo



Veja os seus vivosaurs executarem
as skills (habilidades) que
desbloquearam.

Skills

◆ Para mais informações sobre
como tirar fotos usando
Cartões RA, consulte o
manual eletrónico de
Jogos RA™: Realidade
Aumentada.

Usando os Cartões RA
fornecidos com todas
as consolas da família
Nintendo 3DS, pode
tirar fotos em 3D com
as câmaras exteriores da sua
consola (as fotos não poderão
ser vistas em 3D na
Nintendo 2DS).

Cartões RA



A função AR Extras (extras de RA)
usa Cartões RA feitos
especialmente para este jogo,
disponíveis por exemplo na página
web oficial deste jogo. Usando
estes Cartões RA, pode receber
coisas tais como vivosaurs
especiais ou Bone Buggies que não
estão disponíveis de outro modo
no jogo.

AR Extras

Para aceder ao conteúdo de
bónus de AR Extras que
desbloqueou, visite a praça
central no Fossil Park America.



8 Guardar e Apagar Dados

Selecione "New Game" (novo jogo)
no ecrã de título para iniciar o jogo
desde o princípio. Quaisquer dados
guardados existentes serão
apagados.

Começar um Novo Jogo

Dados apagados não poderão ser
recuperados, por isso tenha
cuidado.

Existem duas maneiras de apagar
os seus dados guardados.

Apagar Dados

Para guardar a sua progressão na
aventura, siga os seguintes passos
quando estiver num Fossil Park
(parque de fósseis):

・ Selecione "Save" (guardar)
(pág. 9).

・ Prima .

◆ Não poderá guardar o seu jogo
quando estiver em dig sites
(locais de escavação).



● Durante o processo de
gravação, não reinicie ou
desligue a consola, nem
retire o cartão de jogo ou o
Cartão SD. Tenha cuidado
para não deixar entrar
suj idade nos terminais.
Qualquer uma destas ações
poderá resultar numa perda
de dados irreversível.

● Não util ize acessórios ou
aplicações externas para
modificar os seus dados de
gravação, uma vez que tal
poderá impossibilitar a
progressão ou levar à perda
de dados de gravação.
Qualquer modificação será
irreversível, portanto tenha
cuidado.

Mantenha premidos +++
quando a aplicação estiver a iniciar
e, em seguida, selecione "Delete"
(apagar) para apagar todos os
dados guardados.

Apagar Dados



9 Explorar os Fossil Parks

Instalações

Prima  ou toque em  para
apresentar o menu. Aqui,
poderá executar ações tais
como guardar a sua progressão
e verificar a sua próxima missão.

Menu

Pode conversar com pessoas e
usar diversas instalações nos Fossil
Parks (parques de fósseis).

O Warden HQ (quartel-general dos
guardiões) e os Branch Offices
(sucursais) são os centros
principais da sua aventura.

Warden HQ (e Branch
Offices)



O Info Guide (serviço
de informações) no
balcão à esquerda do
átrio pode ensinar-lhe
muitas coisas sobre
como escavar e sobre os
combates!

Usar o Help Desk

Missionator
4000
(distribuidor de
missões)

Aceite até três
missões de
cada vez.

Vivonasium
(ginásio de
vivossauros)

Dirija-se aqui
para treinar os
seus vivosaurs
(vivossauros)
(pág. 16).

World Gates
(teletrans-
portadores)

Use-os para se
movimentar
entre Fossil
Parks.

Garage
Prossiga para
os dig sites
(locais de
escavação).
Também
poderá
personalizar o seu Bone Buggy e
melhorar as suas características
aqui.



Speed
(velocida-
de)

A velocidade
máxima do seu
veículo.

Load
(carga)

O limite de peso de
componentes que o
seu veículo
suporta.

Sockets
(tomadas)

O número de
hammers (martelos)
ou drills (brocas)
que pode equipar.

Tourney
Counter
(balcão de
torneios)

Dirija-se aqui para
entrar num torneio.

Global MMT
(Multi-
player
Match-
making
Terminal)
(terminal de
formação de
partidas
multi-
jogador)

Use este serviço
para combater
através do Jogo
Local
(págs. 12-13) ou
online (pág. 15).

Os torneios de Fossil Battle
(combates de fósseis) decorrem
nos Fossil Stadiums (estádios de
fósseis).

Fossil Stadiums



Dirija-se à Group Garage (garagem
de grupo) para escavar com
jogadores que estejam perto de si
(pág. 14).

Group Garage

Nos Fossil Marts (mercados de
fósseis) pode comprar ferramentas,
ou desafiar a Dig-a-Day Lotto
(lotaria diária de escavações) uma
vez por dia.

Fossil Marts



10 Explorar Dig Sites

Prima  para pesquisar fósseis
usando o Fossil Sonar (sonar
de fósseis). Aproxime-se de um
fóssil e prima  para começar a
escavar.

Pesquisar

Existem muitos fósseis enterrados
nos dig sites (locais de escavação).

As Service Stations
(estações de serviço)
ficam registadas assim
que se aproxima delas.
Prima  para aceder a
uma Service Station e utilizar as
suas diversas funções.

Service Stations

Quando estabelecer
contacto com um Rogue
Vivosaur (vivossauro
selvagem), terá início um
combate. Se for atacado
enquanto estiver a escavar, irá
falhar essa escavação e o fóssil
desaparecerá.

Rogue Vivosaurs



Move to
Another
Station
(ir para outra
estação)

Teletranspor-
te-se para outra
Service Station
registada.

Change
Vivosaurs
(mudar de
vivossau-
ros)

◆ À medida que
descobrir
fósseis raros e
desbloque-
ar mais skills
(habilida-
des), poderá
alterá-las
também aqui.

Altere os
vivosaurs que
quer usar em
combate.

Refill Support
Shots
(recarregar
opções de
ajuda)

Escolha esta
opção para
recarregar as
suas Support
Shots (opções de
ajuda) (pág. 11).

Escavar

Use ferramentas tais como
hammers (martelos) e drills
(brocas) para escavar fósseis.
Desenterre-os sem os destruir para
ser bem sucedido na tarefa.



Selecione a opção Ask a Paleo
Pal (pedir a um companheiro de
escavação) para que seja um
dos seus companheiros a
desenterrar fósseis que já tenha
descoberto anteriormente.

Ask a Paleo Pal

Os Chisels (cinzéis) são
ferramentas que ficarão
disponíveis à medida que
progredir na sua
aventura. Use-os em
conjunto com o hammer (martelo)
para partir grandes pedaços de
rocha de cada vez.

Chisels



LP
(pontos de
vida)

Energia

Ataque

Stances
(posi-
ções)

：posição
fragilizada

：posição ideal

Defesa

Velocidade

Critical
(probabilidade de
receber um golpe
crítico)

◆ Desenterre tipos de fóssil que
ainda não encontrou para ganhar
novas skil ls e pontos de
experiência.

Revival

Há quatro tipos diferentes de
fósseis por cada dinossauro. Se
desenterrar um desses tipos de
fósseis com sucesso, poderá
executar uma ação de Revival
(reviver) para trazer esse
dinossauro de volta à vida como
um vivosaur.



Experimente uma Challenge
Route!

As Challenge
Routes (rotas
de desafios)
são lugares
especiais onde
pode descobrir
fósseis raros. Ficarão disponíveis à
medida que progredir na sua
aventura.

Cada rota tem um perigoso
Fossil Eater (dinossauro
comedor de fósseis) que
procura destruir o fóssil-alvo.
Alcance-o o mais depressa que
conseguir, para evitar que seja
destruído.

Como Avançar



11 Fossil Battles

Os LP irão recuperar totalmente
após cada combate.

Ataque um adversário com
diversas skills (habilidades), até
que os seus LP (pontos de
vida) cheguem a zero para o
derrotar. Um combate é ganho
quando todos os seus
adversários forem derrotados.

Regras Básicas

Os combates têm lugar nos dig
sites (locais de escavação) e nos
Fossil Stadiums (estádios de
fósseis). Poderá lutar sozinho, ou
integrando uma equipa de até três
elementos.

Selecione a próxima skill que
deseja usar e o adversário-alvo.

Introduzir Ordens



Dicas de Combate

Forte
Contra

Fraco
Contra

Fogo ÁguaAr

Ar FogoTerra

Terra ArÁgua

Água TerraFogo

NenhumNenhumNeutro

Use Support Shots (opções de
ajuda) no momento certo para
prestar diversos tipos de
assistência ao seu vivosaur
(vivossauro) ou ao de um aliado.
Algumas Support Shots ajudam a
melhorar as suas skills de ataque,
enquanto que outras aumentam a
sua velocidade ou ajudam-no a
resistir aos ataques dos
adversários. Use Support Shots
para o ajudar a vencer!

Disparar Support Shots

Cada vivosaur tem um de cinco
tipos de elemento. Os ataques de
um vivosaur ficam mais fortes ou
mais fracos dependendo do tipo de
elemento do vivosaur adversário.

Tipos de Elementos

Stances



Recebe menos dano.
Forte

Recebe mais dano.
Fragilizado

Os vivosaurs podem alterar de
stance (posição) ao usarem certas
skills, ou quando forem atingidos
por elas.

A Boost Gauge (barra de
melhoramento) vai
enchendo quando
determinadas skills são
usadas. Se for usada
uma skill de ataque que encha a
Boost Gauge, será executado um
poderoso ataque extra chamado
Boost Skill (habilidade melhorada).

Melhorar Skills

A maioria dos vivosaurs possui um
poder especial chamado Ability
(capacidade). Há vários tipos de
Abilities: por exemplo, algumas
permitem que um vivosaur melhore
os atributos dos vivosaurs aliados
apenas por estar presente na
equipa.

Abilities



Causa dano no
alvo no final de
cada turno.

Envene-
nar

Torna o alvo
incapaz de usar
certas skills.

Paralizar

Aumenta a
probabilidade de
o alvo receber
danos críticos.

Distrair

Poderá fazer o
alvo errar em
relação a quem
atacar e a que
skill utilizar.

Confun-
dir

Por vezes,
impede o alvo de
usar certas skills.

Assustar

Obriga o alvo a
assumir uma
posição aleatória
no final de cada
turno.

Tontura

Algumas skills infligem status
ailments (debilitações de estado)
quando atingem o alvo. Os
vivosaurs recuperam destas
debilitações após um determinado
período de tempo.

Status Ailments



12 Team Tournaments

• Uma cópia da aplicação por
jogador.

• Uma Consola Nintendo 3DS por
jogador;

Do Que Vai Precisar:

◆ Se tiver uma equipa com apenas
dois jogadores, um Paleo Pal
(companheiro de escavação)
poderá ser usado como o
membro de equipa em falta.

Participe em torneios do Fossil
Stadium (estádio de fósseis) com
jogadores que estejam perto,
formando equipas com até três
jogadores. Se vencer um torneio,
receberá prémios.

Team Tournaments
(Jogo Local) 

2. Selecione "Team Tournament"
(torneio em equipa).

1. Primeiro, visite o Global MMT
(terminal de formação de
partidas multijogador) em
qualquer Fossil Stadium.

Se estiver a criar uma
equipa...

Como líder, irá recrutar membros

Configuração



3. Prepare-se para o combate
selecionando um vivosaur
(vivossauro), um Bone Buggy e,
se necessário, um Paleo Pal.

2. Selecione o torneio no qual
quer participar.

para a equipa.

2. Selecione um Bone Buggy e um
vivosaur.

1. Quando forem apresentados os
nomes dos outros jogadores,
selecione "Lock" (trancar).

Se quiser juntar-se a uma
equipa...

1. Selecione o nome de um líder.

Regras do Torneio

Cada jogador escolhe
individualmente se deseja
recarregar as Support Shots
(opções de ajuda) após cada
combate.

Recarregar Support Shots

Os membros de uma equipa podem
desistir e sair de um combate
individualmente a qualquer
momento. Contudo, se o líder
desistir, toda a equipa perderá o
combate.

Desistir



13 Local Matches

◆ Se não tiver jogadores
suficientes, os Paleo Pals
(companheiros de escavação)
poderão juntar-se.

Junte-se com até cinco jogadores
que estejam perto para participar
em partidas três-contra-três.

Local Matches
(Jogo Local) 

2. Selecione "Local Match" (partida
local).

1. Primeiro, visite o Global MMT
(terminal de formação de
partidas multijogador) em
qualquer Fossil Stadium (estádio
de fósseis).

Configuração

• Uma cópia da aplicação por
jogador.

• Uma Consola Nintendo 3DS por
jogador;

Do Que Vai Precisar:



3. Selecione um Bone Buggy e um
vivosaur.

2. Selecione um grupo.

Se quiser juntar-se a um
grupo...

1. Selecione o nome de um líder.

Se estiver a criar um grupo...

3. Selecione um Bone Buggy e um
vivosaur (vivossauro).

2. Quando todos tiverem escolhido
uma equipa, selecione "Lock"
(trancar).

Enquanto líder, cabe-lhe a si
decidir quando as duas equipas
estão prontas.

1. Selecione uma equipa.

◆ Cada equipa precisa de pelo
menos um jogador.

◆ Se selecionar "Shuffle"
(baralhar), os jogadores serão
automaticamente divididos em
equipas.



14 Escavações Multijogador

• Uma cópia da aplicação por
jogador.

• Uma Consola Nintendo 3DS por
jogador;

Do Que Vai Precisar:

Visite um dig site (local de
escavação) com até dois jogadores
que estejam perto. Se todos os
jogadores cooperarem e
escavarem, todos irão adquirir o
fóssil.

Escavações
Multijogador
(Jogo Local) 

Primeiro, dirija-se à Group Garage
(garagem de grupo).

Se optar por partir em
primeiro...

2. Selecione um dig site.

1. Selecione um Bone Buggy e um
vivosaur (vivossauro).

Enquanto líder, cabe-lhe a si
decidir onde escavar.

Configuração

Enquanto membro de equipa,

Se optar por procurar
jogadores...



Se estiver a jogar enquanto
membro de equipa, poderá
regressar ao parque sozinho se
decidir sair. Porém, se for o líder e
decidir sair, o grupo será desfeito e
todos voltarão ao parque.

2. Selecione um Bone Buggy e um
vivosaur.

1. Selecione o nome de um líder.

poderá juntar-se a uma equipa já
existente.

◆ Toque em  para separar-se a
qualquer momento.

Um círculo especial aparecerá em
torno de qualquer jogador que
tenha tocado em . Entre no
círculo para estabelecer ligação a
esse jogador.

Juntar-se em Conjunto

Estabelecer Ligação a Outros

Regressar ao Parque

Os Bone Buggies podem
estabelecer ligação entre si para
escavar e combater em conjunto.

◆ Mesmo que os seus Bone
Buggies não estejam ligados,
poderá participar nas escavações
e combates de outros
jogadores.



15 Online Battles

◆ Cada jogador terá de ter uma
cópia da aplicação, uma Consola
Nintendo 3DS e acesso à
Internet através de uma ligação
sem fios de banda larga. Para
mais informações sobre este
serviço, visite a página web
desta aplicação.

Enfrente jogadores em combate e
em competições mensais por
classificações através da Internet.
As vitórias dar-lhe-ão pontos de
classe e de classificação.

Online Battles
(Internet) 

2. Select "Online Battle" (combate
online).

1. Primeiro, visite o Global MMT
(terminal de formação de
partidas multijogador) em
qualquer Fossil Stadium (estádio
de fósseis).

Combates Classificados

Configuração

Irá ser-lhe automaticamente
atribuído um adversário de
combate.



Quando reunir pontos
suficientes, irá avançar para a
classe seguinte. As
classificações das classes serão
apagadas no primeiro dia de
cada mês. Nessa altura, a sua
pontuação total irá refletir o
número mínimo de pontos
relativos à sua classe atual.

Sobre as Classes

◆ Nota: a classificação mundial é
reiniciada de acordo com o fuso
horário UTC+0. Isto também
afetará os utilizadores que se
encontrem em zonas com um
fuso horário diferente.



16 StreetPass Training

Se passar por outras consolas que
tenham o StreetPass ativado para
esta aplicação, serão trocados
automaticamente dados de
vivosaur (vivossauro) e saudações.
Treinar com vivosaurs visitantes é
uma boa maneira de aumentar o
poder dos seus vivosaurs
rapidamente.

StreetPass Training
(StreetPass) 

Para desativar o StreetPass, aceda
às Definições da Consola no Menu
HOME, selecione "Gestão de

Ativar o StreetPass

3. Introduza uma saudação para
enviar e, em seguida, selecione
um vivosaur.

2. Selecione "StreetPass Training"
(treino através do StreetPass).

1. Dirija-se ao Vivonasium (ginásio
de vivossauros) no Warden HP
(quartel-general dos guardiões)
ou em qualquer branch office
(sucursal) e fale com o
treinador.

Desativar o StreetPass

◆ Não perderá um vivosaur se o
enviar através do StreetPass.



Quando for apresentado um
adversário, selecione o vivosaur
que deseja treinar.

Dados" e, em seguida, "Gestão do
StreetPass". Toque no símbolo
desta aplicação e selecione
"Desativar o StreetPass".

・Selecione um vivosaur com uma
vantagem de elemento para
receber pontos de bónus.

・Quanto maior for a diferença de
classificação entre o seu vivosaur
e um adversário mais forte, mais
pontos de experiência receberá.

Se colecionar vivosaurs suficientes
através do StreetPass e atingir a
lotação completa, a possibilidade
de colecionar mais vivosaurs irá ser
temporariamente suspendida.
Poderá continuar a colecionar
vivosaurs através do StreetPass
quando libertar espaço, treinando
com os que já tiverem chegado.

Treino

Dicas de Treino

Sobre a Lotação

◆ Poderá desativar a
funcionalidade de StreetPass
através do Controlo Parental.



Outro tipo de treino disponível
no Vivonasium é o Daily Training
(treino diário), que poderá
selecionar uma vez por dia.
Aqui, poderá ter uma sessão
diária de treino com até dez
combates, se tiver colecionado
vivosaurs suficientes.

Daily Training



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


