
Yoshi's Woolly World™
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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 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.

♦ Para utilizar o modo multijogador, cada utilizador
necessita de um comando.

♦ 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.
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3 ams boiioerAc  dca

Esta aplicação é compatível co  Para
utilizar acessórios amiibo™ compatíveis
mantenha-os 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 criar novos dados de
jogo num amiibo que já tenha dados de outro jogo lá
guardados, primeiro terá de apagar os dados de jogo
existentes. Para tal, aceda  Definições da
Consola no Menu Wii U e selecione "Definições dos
amiibo".

♦ Um amiibo pode ser lido por múltiplas aplicações
compatíveis.

♦ Se os dados do seu amiibo estiverem danificados e
não puderem ser restaurados, aceda às

Definições da Consola no Menu Wii U, selecione
"Definições dos amiibo" e apague os dados.
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4 s ead O neinlcinFu o idlna

Estabeleça ligação à Internet para usufruir destas
funcionalidades:

・ Miiverse™ 

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

♦ Para obter mais informações sobre o Miiverse,
consulte a secção Miiverse do manual eletrónico da
Wii U. Para aceder ao manual eletrónico da Wii U,
prima  no Menu Wii U  aceder ao Menu HOME
e, em seguida, selecion .

♦ Para utilizar as funcionalidades online, estabeleça
ligação à Internet e configure o Miiverse.
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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  od J ogoecA r  ac

YOSHI'S WOOLLY WORLD™ passa-se num
fantástico mundo feito à mão com lã e outros
materiais suaves. À medida que explora este
mundo, irá deparar-se com uma série de inimigos
que o Yoshi irá engolir e terá, também, de escapar
às muitas armadilhas que lhe surgirem no
caminho. Jogue com um amigo ou utilize um
amiibo do Yoshi de lã para poder usar um duplo do
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7  o J ogoinI c rai

Selecione o ficheiro d
gravação que pretend
utilizar

Após escolher o comand
a utilizar no jogo, poder
alterar as seguinte
definições
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♦ Emparelhe dois comandos para poder jogar este

Controls
(controlos)

Esta opção altera os botões
que fazem o Yoshi saltar,
utilizar a língua e lançar
novelos de lã.

Throw Style
(estilo de
lançamento)

Altera a forma como o Yoshi
lança novelos de lã. 
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8  o J ogoauG r rad

Para gerir os dados de gravação, aceda ao ecrã de
seleção de ficheiros.

Copy
(copiar)

Prima , selecione o ficheiro que
pretende copiar e, em seguida,
escolha o ficheiro para o qual
deseja copiar os dados.

Erase
(eliminar)

Prima , selecione o ficheiro a
eliminar e, por fim, prima .

14

.sodarepucer res oãredop oãn oãçavarg ed sodad
so ,sodagapa ed sioped ,euq oãçneta me ahneT ♦

oãçavarG
ed sodaD so rireG

 .razilitu a revitse euq oriehcif
on adadraug etnemacitamotua áres oãssergorp

aus a ,levín mu riulcnoc euq zev adac eD



9 ás B osicsntCo loro

como "A Style" (estilo A).
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10 s dicia shioo YemeniMov Esp tos

Após engolir um inimigo
prima  para criar u
novelo de lã. Este
novelos seguirão o Yosh
para onde quer que el
vá.

Prima  para ataca
cuspindo um inimigo qu
tenha comido

utilizar a língua e engoli
inimigos.
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Desate um nó apontand
com a língua do Yosh
par . Ao fazê-lo
poderá descobrir um ite
escondido ou uma áre
secreta.

1. Prima  ou  par
qu (a mira) sej
exibida no ecrã e s
movimente para cima 
para baixo

2. Prima novamente  ou  para lançar um
novelo de lã.

Lance novelos de lã para atacar inimigos ou reunir
alguns itens.

♦ Os controlos utilizados para lançar novelos de lã
variam consoante o estilo de lançamento escolhido.
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Ao apontar a língua a
Yoshi do outro jogador
poderá engoli-lo 
cuspi-lo ou transformá-l

Se estiver a jogar com um Comando Wii (na
horizontal), incline-o para mov .

Mantenha premido  ou  para mov . Solte
o botão para lançar o novelo de lã.

 re

odipáR

.otnemaçnal o ralecnac arap  rimerP ●
.revom

es ed exied  euq arap  uo  rimerP ●
.ihsoY od

amic rop ratnopa arap  odimerp retnaM ●

:levíssop é ,ãrce on rigrus  odnauQ

 re

ranilcnI

ovitarepooC
odoM on sievíssoP seõçA

.ãl ed olevon mun
o

e
,

o



11 Tri lha da)acotIt IfCra d (nsla

Transporta o Yoshi até ao mundo correspondente.

Os aspetos do Yoshi desbloqueados com amiibo
serão guardados aqui. 

Os Yoshis que tenha resgatado surgirão aqui.
Poderá vê-los mais de perto ou trocá-los e guardar
os seus favoritos num amiibo do Yoshi de lã.

Aqui poderá ver os inimigos que atingiu com
novelos de lã, bem como as faixas musicais que já
ouviu.
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Aproxime-se de um níve
e prima  para o jogar

Aceda a este menu premindo  na Craft Island ou
no mapa de um dos mundos.
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World List (lista
de mundos)

Permite-lhe verificar a sua
progressão no jogo e os
itens reunidos em cada
nível.

Back to Title
(regressar ao ecrã Regressa ao ecrã de título.

Miiverse
Permite-lhe publicar no
Miiverse ou ver os carimbos
reunidos. 

Controller
Settings
(definições dos
comandos)

Permite-lhe mudar os
comandos, a configuração
dos botões ou o número de
jogadores.

View Manual
(consultar o
manual)

Permite-lhe consultar o
manual eletrónico.
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12 eisNív

Este indicador aparece sempre que o Yoshi sofrer
danos ou se não o movimentar durante algum
tempo.

♦ Quando só lhe restar um coração, será exibid

Se cair numa armadilha ou sofrer danos quando já
tiver poucas vida , terá de começar de novo.
Poderá ter de iniciar novamente o nível ou
começar a jogar desde o último ponto de controlo.

Ao passar num ponto de controlo
poderá começar de novo a parti
desse ponto com todos os itens qu
tinha quando passou por ele d
primeira vez

♦ Se sair de um nível e voltar a entrar, terá de começar
de novo a partir do início do nível.

1

1

2

2

.
a

e
r

,

olortnoC ed sotnoP

)( s

sonaD

. o

adiV

sodinueR snetI



Prima  durante um nível para ver o menu de
pausa. Poderá ver os itens que reuniu até ao
momento e aceder às seguintes opções:

Continue Game
(continuar jogo)

Voltar ao jogo.

Power Badges
(medalhas do
poder)

Permite-lhe utilizar power
badges ( ) durante
um nível.

Exit Course (sair
Voltar ao mapa do mundo.

Post to Miiverse
(publicar no
Miiverse)

Permite-lhe escrever uma
publicação no Miiverse.

View Manual
(consultar o
manual)

Consultar o manual
eletrónico do jogo.

Retry (tentar
novamente)

Jogar novamente o nível a
partir do princípio.
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13 Eleos tosmenns Ite utre O

Recuperam energia.

Corações

Existem três tipos e cada um tem um
valor diferente: pequenas (1 conta),
médias (5 contas) e grandes (10
contas).

Contas

Reúna peças para obter novos
carimbos que poderá utilizar no
Miiverse.

Peças de Carimbo

Existem cinco novelos escondidos em
cada nível. Reúna todos para salvar um
Yoshi!

Novelos Mágicos

♦ Se reunir todas as flores sorridentes de
um determinado mundo, algo
surpreendente poderá acontecer!

Existem cinco em cada nível. Quantas
mais reunir, mais hipóteses terá de
obter um jogo de bónus no fim do
nível. 

Flores Sorridentes
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Acerte-lhes com um novelo de lã ou
com um inimigo para que algo
surpreendente aconteça.

Nuvens Aladas

Ao passar por estas portas, o Yoshi
transformar-se-á temporariamente.

Portas de Transformação

♦ É possível levar um máximo de seis
novelos.

Se lhe acertar na parte de baixo, os
novelos de lã sairão disparados.

Cesto de Novelos de Lã

♦ Existem muitos mais objetos escondidos no jogo,
para além dos já mencionados.
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14 Nír isvempCo tale

durante o nível formarão o anel d
chegada. Atravesse-o para concluir 
nível

Veja como correu a su
prestação no nível qu
acabou de concluir
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15 do (Mo ve)SualowMel de  Mo

Asas

Se mantiver premido  quando
o Yoshi estiver no ar, este
voará enquanto mantiver o
botão premido.

Power Badges
(medalhas do
poder)

Para concluir automaticamente
um nível, utilize uma power
badge especial. Tenha em
atenção que cada medalha irá
custar-lhe um grande número

Corações

Duplicam o número de
corações com que começou o
nível, bem como os corações
que encontrar durante o jogo.

Bosses
Mesmo que perca contra um
boss, poderá voltar a
enfrentá-lo de imediato.

Ovos de
invencibilidade

Se não conseguir concluir um
nível cinco vezes seguidas
surgirá um ovo de
invencibilidade. Não sofrerá
danos enquanto estiver sob o
seu efeito.

mais fácil.
otium arutneva a áranrot euq o ,raov
áredop e sasa árahnag ihsoY o ,odom

etseN .edoM wolleM on ragoj áredop
,asuap ed unem on  rimerp oA

?edoM wolleM o é euq O

!satnoc ed





16 sa d ad hl ed )r o oP r aBoP ew ( eMgd se

Selecione a power badge que pretende utilizar
antes de iniciar um nível ou no menu de pausa
quando estiver a jogar.

Para poder utilizar um
power badge necessita d
ter uma determinad
quantidade de contas
Selecione uma medalh
para poder utilizar as
suas habilidades até concluir ou sair do nível.

♦ Só é possível utilizar uma habilidade de cada vez. Ao
selecionar uma power badge diferente da que já tem,
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17 rape votidoMo oo C

Se perder mas o outro jogador aind
estiver a disputar a partida
regressará ao nível preso dentro d
um ovo alado. Prima continuament
os botões para se aproximar do outr
jogador, que apenas terá de lhe tocar para libertar
o Yoshi.

Se um dos jogadores perder poderá voltar à
partida, desde que o outro jogador não tenha
perdido.
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18  aead boimidcinFu liaon

Se ler os dados de um amiib
quando estiver a jogar um nível 
solo, surgirá mais um Yoshi de lã
pelo que todos os ataques e açõe
duplicarão

Na Yoshi Hut (cabana do Yoshi) poderá guardar o
seu Yoshi favorito num amiibo do Yoshi de lã.
Desta forma, poderá escolher o seu Yoshi favorito
e utilizá-lo num nível do jogo como Double Yoshi.

Save As Is
(guardar)

Guarde o aspeto do Yoshi
selecionado num amiibo.

Change Colour
(alterar a cor)

Altere a cor do Yoshi
selecionado e guarde-o
num amiibo.

utilizado.

♦ No modo cooperativo, os dois jogadores só poderão
entrar na cabana um de cada vez.

♦ Só é possível guardar o aspeto modificado de um

ara utilizar um amiibo do Yoshi de Lã,
toque com o logótipo da base da figura no
onto de contacto NFC () do Wii U

GamePad.
p
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Se ler os dados de um amiibo quando estiver a
jogar a solo, surgirá um Yoshi semelhante ao da
figura que poderá ser utilizado como duplo do
Yoshi.

Se ler alguma destas figuras, poderá jogar com um
Yoshi especial.

♦ Quando utilizado num nível jogado no modo
cooperativo, apenas mudará o aspeto do Yoshi do
jogador 1.

Yoshi de cada vez num amiibo.
♦ Não é possível guardar num amiibo aspetos

modificados a partir da amiibo Hut (cabana amiibo).
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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.
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