


        Veja informações 
importantes sobre saúde e 
segurança no menu Settings 

Sistema PlayStation®4 

INICIANDO

Iniciando um jogo: antes de começar, leia com cuidado as instruções incluídas na 
embalagem de seu sistema de entretenimento de computador PS4™. A documentação 
contém informações importantes sobre a configuração e uso de seu sistema, além de 
recomendações sobre segurança.

Toque o botão de alimentação do sistema PS4™ para ligá-lo. O indicador de alimentação 
vai piscar em azul e depois ficar aceso em branco. Insira o disco de Grand Ages: Medieval  
Playstation®4 Edition no compartimento para disco, com o lado impresso virado para 
cima. O jogo aparece na área de conteúdo da tela inicial. Selecione o ícone do título do 
programa na tela principal do sistema PS4™ e pressione o botão S. Consulte este manual 
para informações sobre o uso do programa.

Saindo do jogo: durante o jogo, pressione e segure o botão p no controle sem fio 
por pelo menos dois segundos. Então, selecione [Fechar Aplicativo] na tela exibida.

Voltando para a tela principal a partir de um jogo: para retornar à tela 
principal sem sair do jogo, pressione o botão p. Para voltar a jogar, selecione o título na 
área de conteúdo.

Removendo um disco: após sair do jogo, toque o botão de ejeção.

Troféus: ganhe, compare e compartilhe troféus que você ganhou ao cumprir 
realizações específicas do jogo. O acesso a Troféus requer uma conta da Sony 
Entertainment Network.
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CONTROLES PADRÃO

 Botão OPTIONS   Pausar jogo

 Botões de direção  Botão de direção para esquerda, direita, baixo –   
    segure para ativar o modo de artilheiro de popa

    Botão de direção para cima – Subir/descer a   
    marcha; segure para trocar de avião

 Botão K  Aumentar velocidade

 Botão H  Disparar arma

 Botão J  Metralhadoras

 Botão L  Reduzir velocidade

 Controle esquerdo Virar aeronave

 Controle direito  Controles de câmera / mira do artilheiro de popa

 Botão Q  Trocar de arma

 Botão W  Disparar arma

 Botão E  Câmera de mira

 Botão R  Disparar com metralhadoras / artilheiro de popa

 Botão N  R3 (pressione o controle direito) – trocar de câmera

Controle sem fio DUALSHOCK®4 (Arcade)
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CONTROLES PADRÃO

 Botão OPTIONS   Pause

 Botões de direção  Botão de direção para esquerda, direita, baixo –   
    segure para ativar o modo de artilheiro de popa

    Botão de direção para cima – Subir/descer a   
    marcha; segure para trocar de avião

 Botão K   Aumentar velocidade

 Botão H  Disparar arma

 Botão J  Metralhadoras

 Botão L  Reduzir velocidade

 Controle esquerdo  Virar aeronave

 Controle direito   Controle de câmera / mira do artilheiro de popa

 Botão Q  Trocar de arma

 Botão W  Controle do leme

 Botão E  Câmera de mira

 Botão R  Controle do leme / disparar com artilheiro de popa

 Botão N  R3 (pressione o controle direito) – trocar de câmera

Controle sem fio DUALSHOCK®4 (Simulação)
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BEM-VINDO A AIR CONFLICTS: PACIFIC CARRIERS

Air Conflicts: Pacific Carriers é um jogo de simulação de voo no estilo arcade, ambientado na frente 
de batalha do Pacífico, na 2ª Guerra Mundial. Ele conta com aviões e navios da época e missões 
inspiradas em eventos históricos. A ênfase está em intensos combates aéreos, bombardeios 
ousados, ataques de torpedo e missões aéreas emocionantes. 

Em Air Conflicts: Pacific Carriers, você pode jogar escolhendo entre dois lados: da marinha dos 
EUA ou da marinha imperial japonesa. Air Conflicts: Pacific Carriers conta a história de três aviões 
no Pacífico: o americano Enterprise e os japoneses Akagi e Zuikaku. Há duas campanhas para a 
marinha dos EUA e duas para a japonesa. 

As missões neste jogo são baseadas em cenários históricos na frente de batalha do Pacífico, 
começando em 7 de dezembro de 1941, em Pearl Harbor. Especificamente, ele mostra as batalhas 
mais infames do conflito entre Estados Unidos e Japão, apresentando as visões muito diferentes 
das duas nações.
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JOGO SOLO

Você vive a história de três porta-aviões famosos em quatro campanhas diferentes. As campanhas 
japonesas tratam de dois porta-aviões da marinha imperial. As campanhas dos EUA colocam você 
a bordo do USS Enterprise, também conhecido como “Big E”.

Escolha entre os seguintes modos:

• Campaigns (Campanhas)
• Training (Treinamento)
• Instant Battle (Batalha Instantânea)
• Survive (Sobrevivência)
• Replay Mission (Repetir Missão)

Campaign (Campanha) – Battle (Batalha)
As Batalhas são obrigatórias e representam os mais famosos combates da 2ª Guerra Mundial em 
certas posições do Pacífico (Batalha de Midway, Pearl Harbor, Batalha da Ilha Wake, etc.). Cada 
Batalha contém vários objetivos a serem cumpridos por diferentes esquadrões. A história progride 
a cada batalha.

Campaign (Campanha) – Missions (Missões)
As missões são tarefas extras e opcionais; algumas delas são oferecidas a qualquer momento na 
campanha. 

O jogador pode escolher entre as seguintes opções:

• Battle (Batalha - obrigatória): trave combates e prossiga com a história. Só há uma 
batalha disponível ao jogador de cada vez.

• Watchtower (Torre de vigia - opcional): tarefas na torre de vigia, que podem 
desbloquear mais missões.

• Patrol (Patrulha - opcional): patrulha aérea que pode desbloquear mais missões.

• Missions (Missões - opcionais): jogue qualquer missão desbloqueada.
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Interface

NOTA: 
Para ver seus objetivos atuais, acesse o menu de 

pausa do jogo (consulte a seção “Controles”).

Informações 
do avião e 

equipamento

Aviões do esquadrão 
e informações do 

piloto atual

Tela de 
radar Retícula de mira

Indicador de arma 
secundária

Velocidade atual, altitude 
e potência do motor
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Marcas de radar

 

Alvo terrestre (construção, 
navio, artilharia antiaérea, 
veículo)  

Avião aliado

 Avião inimigo  

Marcador de objetivo de missão 
(aeroporto para pousar, ponto de 
controle a atingir ou área onde se 
encontra um objetivo de missão)

Esquadrões

Os três esquadrões

No decorrer de cada campanha, você fica encarregado de três esquadrões diferentes:

Squadron Campanhas dos EUA Campanhas japonesas

Fighter Squadron 
(Esquadrão de caças) 

Alpha Flight Ichiban

Bomber Squadron 
(Esquadrão de 
bombardeiros) 

Bravo Flight Niban

Torpedo Squadron 
(Esquadrão de torpedos) 

Charlie Flight Sanban

Em cada ponto da campanha, cada esquadrão terá um tipo diferente de avião associado a ele. 



12

Equipamentos da aeronave

Cada avião pode portar uma carga limitada, mas você pode alternar entre os diferentes aviões 
em seu esquadrão.

Você pode personalizar os armamentos dos aviões para cada esquadrão. O equipamento padrão 
representa a configuração recomendada.

Armas

Há dois tipos de arma, primárias e secundárias:

•  Armas primárias: metralhadoras. A munição delas é limitada. Alguns aviões podem 
ter dois tipos de canhão diferentes para escolher (consulte a seção “Controles”).

•  Armas secundárias: você pode alternar entre bombas, torpedos, canhões e foguetes. 
O tipo de arma selecionado no momento é exibido no canto superior direito da tela.

NOTA: 
Equipamentos diferentes alteram a resistência 

aerodinâmica do avião, afetando sua capacidade 
de manobra.

Controle do esquadrão

Ao voar em uma missão, você assume o comando de um esquadrão inteiro, mas só controla um 
único avião de cada vez. Você pode trocar de avião a qualquer momento. Com base no status do 
avião atual, é possível realizar ações diferentes:

• Rearm (Rearmar): quando o avião tem bastante saúde, mas está sem munição, ele 
volta ao porta-aviões para recarregar.

• Retreat (Retirar): quando o avião está gravemente danificado, ele volta ao porta-
aviões para evitar uma baixa.

Em situações de rearmar e retirar, você vai automaticamente para o controle do avião seguinte 
no esquadrão atual.
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Se todos os pilotos do esquadrão atual forem abatidos ou se retirarem antes de completar os 
objetivos da missão ou da batalha atual, ela fracassará.

Pilotos

Cada um de seus pilotos possui as características a seguir:

• Name (Nome): por exemplo, Captain Horatio Carstairs
• Rank (Patente): de zero a cinco estrelas, representando a experiência do piloto e 

sua patente.
• Experience Bar (Barra de Experiência): uma barra que é preenchida conforme o 

piloto ganha experiência. Todos os pilotos que sobrevivem a uma missão ganham 
experiência. Aqueles controlados pelo jogador ganham experiência extra.

• Talents (Talentos): a cada certo número de níveis, o piloto ganha uma habilidade 
especial conhecida como “talento” (os pilotos começam sem nenhum talento e 
terminam com três deles).

• Grade (Nota): determina a qualidade dos talentos do piloto (A+ é a melhor). Um 
piloto com nota A+ e o talento “Dogfighter” causa mais danos nos aviões inimigos do 
que um piloto com nota C e o mesmo talento.

Patentes

Os cinco níveis de estrelas correspondem a patentes militares, conforme se segue:

Estrelas Abreviatura  Patente 
(EUA)

Abreviatura Patente 
(Japão)

0 Ensign (Recruta) ENS Shōi Si

1 Lieutenant Junior Grade 
(Tenente Júnior)

LTJG Chūi Ci

2 Lieutenant (Tenente) LT Daii Di

3 Lieutenant Commander 
(Tenente Comandante)

LCDR Shōsa Sa

4 Commander (Comandante) CDR Chūsa Ca

5 Captain (Capitão) CAPT Daisa Da
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Talentos

Os Talentos distinguem um piloto dos demais e oferece habilidades únicas.
Os talentos são desbloqueados conforme o piloto ganha mais experiência no jogo.

•  Dogfighter (Combatente): causa mais dano em aviões inimigos

•  Bomb Master (Mestre das Bombas): causa mais dano em unidades terrestres

•  Ship Sinker (Afunda-navios): causa mais dano em navios inimigos

•  Tough as Nails (Duro como Pedra): tem mais pontos de saúde

•  Flag Dodger (Desviador de Bandeiras): reduz o dano sofrido por disparos antiaéreos

•  Payload Genius (Gênio da Carga): tem mais projéteis de metralhadora

•  Ejection King (Rei da Ejeção): mais chance de ser resgatado depois de abatido

•  Survivor (Sobrevivente): sofre menos dano quando a saúde está baixa

Gerenciando pilotos e dicas

Você pode gerenciar seus esquadrões na guia “Edit Rosters” (Editar Convocações) na tela Mission 
selection (escolha da missão). É possível alterar a ordem dos pilotos nos esquadrões ou „poupar“ 
os pilotos mais experientes para missões futuras.

Você pode contar com um máximo de 96 pilotos em seu porta-aviões. Você receber pilotos 
novos depois de cada missão bem sucedida, que serão acrescentados ao topo da standby list 
(lista de espera) Se houver mais de 96 pilotos, os que estiverem no final da lista de espera serão 
dispensados (ou seja, excluídos) para abrir espaço para pilotos novos.

Quando um piloto é abatido, ele pode acabar morto ou Desaparecido em Ação (Missing in Action - 
MIA). Estando MIA, às vezes, ele pode ser resgatado durante patrulhas aéreas ou da torre de vigia. 
Fique de olho para encontrar náufragos!

Quando você falha em uma missão, o jogo não é salvo. Isso também força você a jogar a missão 
novamente; portanto, você não perde nenhum piloto abatido. Quando uma missão é cumprida, o 
progresso é salvo e quaisquer pilotos abatidos são perdidos.

NOTA: 
A dificuldade pode ser ajustada 

antes de cada missão ou dogfight 
(combate aéreo).
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Dificuldade

Você pode escolher um dos quatro níveis de dificuldade:

•  Rookie (Novato)

•  Pilot (Piloto)

•  Veteran (Veterano)

•  Ace (Ás)

Assistente de mira

O assistente de mira é um recurso que auxilia a mirar nos inimigos. O grau de mira automática 
depende do nível de dificuldade selecionado. A dificuldade “Veteran” oferece o mínimo de 
assistência, e a “Ace” a desativa totalmente.

Controles
Há dois esquemas de controles disponíveis:

•  Arcade: controle do avião em dois eixos: horizontal (esquerda-direita) e vertical 
(cima-baixo)

•  Simulation (Simulação): controle do avião em três eixos (como nos de verdade): 
horizontal, vertical e leme

Visualizações da câmera

•  Third person camera (câmera em terceira pessoa - padrão): veja seu avião            
por trás.

•  Free camera (câmera livre): movimente livremente a câmera ao redor do avião.

•  Cockpit camera (câmera do cockpit): visão a partir do cockpit da aeronave. Se 
houver uma PlayStation®Camera conectada, você poderá controlar a câmera do 
cockpit movendo a cabeça.

•  First person camera (câmera em primeira pessoa): igual à câmera do cockpit, sem 
exibir os instrumentos nem o interior do cockpit.

NOTA: 
No modo multiplayer, a mira 

automática é desligada e não há 
ajuste de dificuldade. Vence o 

melhor piloto!  
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MULTIPLAYER

Nos modos de jogo multiplayer, você disputa o controle dos céus com até sete amigos em quatro 
modos de jogo: Deathmatch (Eliminação), Team Deathmatch (Eliminação em Equipe), Capture the 
Flag (Capturar a Bandeira) e Carrier Battle (Batalha de Porta-aviões).

Modos multiplayer

Eliminação (Deathmatch - DM)

No modo Eliminação, o objetivo é abater o máximo possível de oponentes. Vence o jogador com 
o maior número de abates (downings).

Eliminação em Equipe (Team-Deathmatch - TDM)

Similar à Eliminação normal, mas os pilotos são divididos em duas equipes e só devem abater 
aviões inimigos. Eles aparecem na cor vermelha em seu radar.

Capturar a Bandeira (Capture the Flag - CTF)

No modo Capturar a Bandeira, cada equipe busca ter as duas bandeiras em sua base para 
conseguir a vitória.

Qualquer jogador pode assumir o controle da bandeira inimiga ao voar perto de quem está com 
ela (ou da base inimiga, caso a bandeira esteja lá). Quando sua bandeira é capturada pelo inimigo, 
você pode recuperá-la da mesma maneira.

Batalha de porta-aviões (Carrier Battle - D&P)

No modo Batalha de Porta-aviões, ou “Destroy and Protect” (D&P - Destruir e Proteger), cada uma 
das duas equipes tenta destruir o porta-aviões inimigo e proteger o seu próprio.
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CRÉDITOS

GAMES FARM, s.r.o.

DIRETORES CORPORATIVOS
PETER NAGY
JAN TURAN
MICHAL MACAK

CHEFES DE PROJETO
PETER ADAMCIK
PETER NAGY

PLAYSTATION®4 
PROGRAMAÇÃO
STEFAN SINCAK
TOMAS KOVAC

PROGRAMAÇÃO DO          
JOGO ORIGINAL
PETER ADAMCIK
 
PROGRAMAÇÃO  
ADICIONAL
JAN KEREKES
MAREK BACA
MATUS KOPAC
STEFAN SINCAK
TOMAS KOVAC

SUPERVISORES GRÁFICOS
PETER ADAMCIK
MICHAL MACAK

AMBIENTES
PETER SVIANTEK

ARTISTAS 3D
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LUKAS ROTH
VLADIMIR BALOGA
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VÍDEOS
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PETER NAGY

ARTISTAS 2D
MICHAL MACAK 
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ANIMAÇÃO
RICHARD LOUKOTA

DESIGN DE JOGO
PETER ADAMCIK
PETER NAGY

KALYPSO MEDIA GROUP

DIRETORES 
ADMINISTRATIVOS 
GLOBAIS
SIMON HELLWIG
STEFAN MARCINEK

DIRETOR DE FINANÇAS
CHRISTOPH BENTZ

DIRETORA DE MARKETING 
INTERNACIONAL
ANIKA THUN

CHEFE DE PRODUÇÃO
REINHARD DÖPFER

CHEFE DE 
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TIMO THOMAS

CHEFE DE RELAÇÕES 
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SUÍÇA E ÁUSTRIA
BERND BERHEIDE

CHEFE DE CQ E ENVIOS
ROMAN EICH

CHEFE DO DEPARTAMENTO 
DE ARTE
THABANI SIHWA
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PRODUTORES
CHRISTIAN SCHLÜTTER
HELGE PEGLOW
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GERENTES DE PRODUTO
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GERENTE JÚNIOR DE 
MARKETING  
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ASSISTENTE DE 
GERENCIAMENTO
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GERENTE DE COMUNIDADE
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TOBIAS PRINZ

KALYPSO MEDIA UK

DIRETOR ADMINISTRATIVO
ANDREW JOHNSON

CHEFE DE MARKETING E 
RELAÇÕES PÚBLICAS
MARK ALLEN

ASSISTENTE DE MARKETING 
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SUPORTE TÉCNICO E ATENDIMENTO AO CLIENTE

Se você tiver dúvidas ou problemas com um de nossos produtos, oferecemos respostas e soluções a 
perguntas frequentes em nossos fóruns:  
forum.kalypsomedia.com

Você também pode entrar em contato com nossa equipe de suporte técnico via e-mail para 
support@kalypsomedia.com 

ou:
Tel: + 49 (0)6241 50 22 40 
Fax: + 49 (0)6241 506 19 11

Taxas internacionais podem ser aplicadas!

Antes de nos contatar, certifique-se de saber o nome completo do produto e tenha um comprovante 
de compra.  Por favor, seja o mais preciso possível ao descrever erros técnicos e inclua mensagens 
de erro e qualquer outra informação útil, se possível. Por favor, compreenda que nós não podemos 
responder a perguntas sobre jogabilidade em geral e dicas via e-mail ou telefone.
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O USO DESTE SOFTWARE ESTÁ SUJEITO A ESTA GARANTIA LIMITADA, AO CONTRATO DE LICENÇA („CON-
TRATO“) E AOS TERMOS ABAIXO DISPOSTOS. O „SOFTWARE“ INCLUI TODO O SOFTWARE INCLUÍDO 
NESTE CONTRATO, O(S) MANUAL(IS) QUE O ACOMPANHA, A EMBALAGEM E OUTROS MATERIAIS E DO-
CUMENTAÇÕES ESCRITAS, ELETRÔNICAS OU ON-LINE E, TODA E QUALQUER CÓPIA DO SOFTWARE E SEUS 
MATERIAIS. AO ABRIR, INSTALAR E/OU UTILIZAR O SOFTWARE E QUAISQUER MATERIAIS INCLUÍDOS COM 
ELE, VOCÊ ACEITA OS TERMOS DESTA LICENÇA COM A [KALYPSO MEDIA] (“LICENCIADORA”).

LICENÇA
Sujeito a este Contrato e seus termos e condições, a LICENCIADORA concede a você uma licença não ex-
clusiva, intransferível, direito limitado e licença para usar uma cópia do Software para seu uso pessoal em 
um único computador doméstico ou portátil. Esse Software está sendo licenciado a você e, portanto, por 
meio deste instrumento, você reconhece que não tem qualquer direito de titularidade ou de propriedade 
relacionado ao Software que está sendo transferido ou cedido e também que este Contrato não poderá ser 
interpretado como instrumento de venda de quaisquer direitos relacionados ao Software. Todos os direitos 
não especificamente concedidos neste Contrato são reservados pela LICENCIADORA e, conforme aplicável, 
seus licenciadores.

PROPRIEDADE
A LICENCIADORA mantém todos os direitos, títulos e interesses sobre este Software, incluindo, mas não 
limitado a todos os direitos autorais, marcas, segredos comerciais, marcas comerciais, direitos de proprie-
dade, patentes, títulos, códigos de computador, efeitos audiovisuais, temas, personagens, nomes de per-
sonagens, histórias, diálogos, cenários, obras de arte, efeitos de sons, obras musicais e direitos morais. O 
Software é protegido por leis de direitos autorais do Reino Unido e leis de direitos autorais e tratados em 
todo o mundo. O Software não poderá ser copiado, reproduzido ou distribuído, a despeito do modo ou 
mídia, no todo ou em parte sem o consentimento prévio por escrito da (?) 

LICENCIADORA 
Qualquer pessoa que copiar, reproduzir ou distribuir toda ou qualquer parte do Software em qualquer forma 
ou meio, estará intencionalmente violando as leis de direitos autorais e pode estar sujeita a sanções civis e 
criminais. Esteja ciente de que as violações dos Direitos Autorais estão sujeitas a sanções de até $100.000 
por violação.  O Software contém determinados materiais licenciados e os licenciadores da LICENCIADORA 
podem proteger os seus direitos em caso de qualquer violação deste Contrato.

CONDIÇÕES DA LICENÇA

Você concorda em não: 

(a) Explorar o Software comercialmente;
(b) Distribuir, alugar em sistema de leasing, licenciar, vender, alugar ou transferir ou atribuir de outro modo 
este software ou quaisquer cópias sem prévia autorização por escrito da LICENCIADORA;

GARANTIA LIMITADA DE SOFTWARE E CONTRATO DE LICENÇA
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(c) Fazer cópias do Software ou de qualquer de suas partes, exceto para fins de cópia de segurança (BACKUP) 
ou arquivamento;
(d) Exceto quando expressamente previsto pelo Software ou por este Contrato, usar ou instalar o Software 
(ou permitir que outros o façam) em uma rede, para uso on-line, ou em mais de um computador, terminal de 
computador, ou estação de trabalho, ao mesmo tempo; (e) Copiar o Software em um disco rígido ou outro 
dispositivo de armazenamento, portanto o Software deverá ser executado a partir do DVD/CD-ROM incluído 
(embora o Software poderá copiar automaticamente uma parte de si mesmo para seu disco rígido durante a 
instalação, a fim da execução de forma mais eficiente);
(f) Utilizar ou copiar o Software em um centro para jogos de computador ou outro local físico, contanto que 
a LICENCIADORA ofereça um contrato de licença local para tornar o Software disponível para uso comercial;
(g) Fazer engenharia reversa, decompilar, desmontar ou modificar o Software, em todo ou em parte;
(h) Remover, ou modificar quaisquer notas ou avisos dos proprietários dentro ou do lado de fora do Software;
(i) Transportar, exportar ou reexportar (direta ou indiretamente) para qualquer país proibido de receber tal 
Software, por quaisquer leis de exportação ou regulamentações afins, ou violar de qualquer outra forma tais 
leis ou regulamentações, que podem ser alteradas de tempos em tempos.

UTILITÁRIOS DO SOFTWARE
O Software pode conter um editor de fases ou ferramenta similar, recursos e outros materiais („Utilitários do 
Software”) que lhe permitem construir ou personalizar novas fases do jogo e outros materiais relacionados, 
para uso pessoal relacionado ao Software “Materiais de Jogos Personalizados”).  Caso o Software contenha 
tais Utilitários do Software, seu uso estará sujeito aos seguintes termos, condições e restrições adicionais: 

(a) Todos os Materiais de Jogo Personalizados criados por você são de propriedade exclusiva da LICENCIA-
DORA e/ou seus licenciados (conforme o caso) e você transfere, atribui e transmite à LICENCIADORA todos os 
direitos, títulos e interesses nos e dos Materiais de Jogo Personalizados e, a LICENCIADORA e seus licencia-
dores autorizados, podem utilizar quaisquer Materiais de Jogo Personalizados disponibilizados publicamente 
a você com qualquer fim, incluindo, mas não limitado, a fins de propaganda e divulgação do Software;
(b) Você não utilizará ou permitirá que terceiros utilizem os utilitários de Software e os Materiais de Jogo 
Personalizados criados por você para qualquer fim comercial, incluindo, mas não limitado a distribuição, 
empréstimo, licenciamento, locação, venda ou qualquer outro tipo de exploração, transferência ou atribuição 
da propriedade de tais Materiais de Jogo Personalizados;
(c) Materiais de Jogo Personalizados devem ser distribuídos gratuitamente, contanto que a LICENCIADORA 
seja contatada a respeito de uma licença para explorar comercialmente os Materiais de Jogo Personalizados, 
que a LICENCIADORA pode conceder ou negar exclusivamente a seu critério;
(d) Materiais de Jogo Personalizados não devem conter modificações a quaisquer outros arquivos exe-
cutáveis;
(e) Os Materiais de Jogo Personalizados devem ser utilizados sozinhos e podem ser criados para serem usa-
dos exclusivamente e em conjunto com a versão comercial do Software.
(f) Os Materiais de Jogo Personalizados não podem conter material calunioso, difamatório ou ilegal, mate-
rial que seja ofensivo ou que viole os direitos de privacidade ou publicidade de terceiros, ou que contenha 
quaisquer marcas comerciais e obras protegidas por direito autoral ou outra propriedade de terceiros (sem 
uma licença válida); e
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(g) Todos os Materiais de Jogo Personalizados devem conter os devidos créditos aos autores dos Materiais 
de Jogo Personalizados e devem indicar que a LICENCIADORA não é a autora dos Materiais de Jogo Persona-
lizados com o aviso adicional de que „ESTE MATERIAL NÃO É PRODUZIDO, GARANTIDO NEM SUPORTADO 
PELO DISTRIBUIDOR DO SOFTWARE E SEUS AFILIADOS“.

GARANTIA LIMITADA 
A LICENCIADORA garante-lhe (se você for o comprador inicial e original do Software) que a mídia original 
de armazenamento do Software não apresentará defeitos de materiais e manufatura, sob condições normais 
de uso e serviço por 90 dias a partir da data da compra. Se, por algum motivo, você encontrar um defeito 
no meio de armazenamento durante o período de garantia, a LICENCIADORA se compromete a substituir, 
gratuitamente, qualquer Software descoberto como sendo defeituoso dentro do período de garantia, desde 
que o Software esteja sendo fabricado pela LICENCIADORA. Se o Software não estiver mais disponível, a 
LICENCIADORA reserva-se o direito de substituí-lo por um Software semelhante de valor igual ou superior. 
Esta garantia limita-se ao meio de armazenamento que contém o Software como inicialmente fornecido pela 
LICENCIADORA e não é aplicável ao uso e desgaste normal. Esta garantia não será aplicável e será anulada 
se o defeito surgiu através de abuso, maus tratos ou negligência. Quaisquer garantias implícitas previstas na 
lei são expressamente limitadas ao período de 90 dias descrito acima. 
 
Exceto conforme descrito acima, esta garantia limitada substitui todas as outras garantias, verbais ou escri-
tas, expressas ou implícitas, incluindo qualquer garantia de comerciabilidade, adequação para propósito 
particular e não violação de direitos, e nenhuma outra representação de qualquer natureza constituirá vín-
culo ou obrigação à LICENCIADORA.
 
Para que possamos trocar o produto com defeito, por favor, envie o Software original somente ao endereço 
da LICENCIADORA especificado abaixo e inclua: o seu nome e endereço de retorno, uma fotocópia do recibo 
de vendas e uma breve nota descrevendo o defeito e o sistema no qual você está executando o Software.

EM NENHUMA HIPÓTESE A LICENCIADORA SERÁ RESPONSÁVEL POR DANOS IMPREVISÍVEIS, ACIDENTA-
IS OU COMO CONSEQUÊNCIA DA POSSE, USO OU MAU FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE, INCLUINDO 
DANOS À PROPRIEDADE, PERDA DE REPUTAÇÃO, FALHA OU MAU FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR 
E, ATÉ ONDE A LEI PERMITE, DANOS PESSOAIS, MESMO QUE A LICENCIADORA TENHA SIDO ACONSELHA-
DA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. A RESPONSABILIDADE DA LICENCIADORA NÃO EXCEDERÁ 
O PREÇO PAGO PELO USO DO SOFTWARE. ALGUNS ESTADOS/PAÍSES NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES DE 
DURAÇÃO DE UMA GARANTIA IMPLÍCITA E/OU A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS ACIDENTAIS OU 
CONSEQUENTES, PORTANTO, AS LIMITAÇÕES E/OU EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ. ESTA GARANTIA LHE CONCEDE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E 
VOCÊ PODE CONTAR COM OUTROS DIREITOS QUE VARIAM CONFORME A JURISDIÇÃO.

RESCISÃO
Este Contrato será automaticamente rescindido se você deixar de cumprir os seus termos e condições. Caso 
isso aconteça, você deve destruir todas as cópias deste Software e todas as partes de seus componentes. 
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Você também pode rescindir este Contrato destruindo o Software e todas as cópias e reproduções do Soft-
ware e apagando e limpando permanentemente o Software de qualquer servidor do cliente ou computador 
no qual foi instalado. 
 
COMPENSAÇÕES 
Você concorda que, se os termos deste Contrato não forem especificamente aplicados, a LICENCIADORA 
será irremediavelmente prejudicado e, portanto, você concorda que a LICENCIADORA terá direito, sem ob-
rigações, outra segurança, prova de danos, a remédios equitativos apropriados com relação ao presente 
Contrato, além de quaisquer outros recursos disponíveis.
 
INDENIZAÇÃO 
Você concorda em indenizar, defender e manter a LICENCIADORA, seus parceiros, licenciadores, afiliados, 
fornecedores, funcionários, diretores, empregados e agentes seguros contra todos os danos, perdas e de-
spesas decorrentes direta ou indiretamente de seus atos e omissões, ao atuar no uso do Software de acordo 
com os termos do Contrato.

DIVERSOS 
Esse Contrato representa todo o acordo entre as partes relativo a esta licença e substitui todos os acordos e 
representações anteriores feitos entre elas. Este contrato só poderá ser alterado por um instrumento escrito 
firmado por ambas as partes. Se qualquer disposição deste Contrato for considerada inválida por qualquer 
motivo, tal disposição será reformulada apenas na medida necessária para torná-la aplicável, e as restantes 
disposições do presente Contrato não serão afetadas. Este Contrato será regido pela Lei Inglesa e do País 
de Gales. Leicester, Leicestershire. 

Em caso de dúvidas sobre esta licença, entre em contato por escrito com a Kalypso Media USA Inc.

KALYPSO MEDIA USA INC.
45 N. Broad Street

Suite 404
Ridgewood, NJ 07450

United States

www.kalypsomedia.com
www.facebook.com/kalypsomediaint
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