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ATENÇÃO

Por favor, leia o aviso abaixo antes de jogar seu vídeo game ou antes de permitir que 
seus filhos comecem a jogar.
Existe um tipo raro de epilepsia, denominado íotossensível, que pode ser estimulado 
por variações luminosas intermitentes, alteração de luz da tela de televisão, 
computador, luz estroboscópica ou raios de sol passando através de folhas e galhos de 
árvores. A epilepsia é uma doença que pode ou não estar manifestada. Por isso, para 
minimizar qualquer risco, pedimos que tome as precauções abaixo:

Antes de Usar:
• Se você ou alguém de sua família já teve algum tipo de epilepsia ou perda de 

sentidos quando exposto a variações luminosas, consulte seu médico antes de jogar.
• Sente-se no mínimo a 2,5 metros da tela da televisão.
• Se você estiver cansado ou tiver dormido pouco, descanse e só volte a jogar quando 

estiver completamente recuperado.
• Tenha certeza de que o quarto em que você está jogando é bem iluminado.
• Utilize a menor tela de televisão possível para jogar (de preferência 14 polegadas).

Durante o Jogo:
• Descanse pelo menos 10 minutos por hora quando você estiver jogando video game.
• Os pais devem supervisionar os filhos no uso do video game. Se você ou seus filhos 

sentirem alguns sintomas como vertigem, visão alterada, contrações nos músculos 
ou olhos, perda de consciência, desorientação, qualquer movimento involuntário ou 
convulsões, pare de jogar imediatamente e consulte seu médico.



'■■■■ _____ -' 'a._____ * ft-1-: --■./;?■■'_____________  - - .y-'________________ _

É necessário um VMLI [Unidade de Memória Virtual] para que os dados deste jogo 

sejam salvos. Cada jogo salvo necessita de 4 blocos de memória.
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iLHa Dinossauro

Milhões de anos atrás um meteoro gigante se espatifou na península de Yucatán, 
dando margem a uma destruição no ecossistema da Terra e acarretando um 
inverno nuclear que levou os dinossauros à extinção. No ano 2ODD, após 65 
milhões de anos, um terremoto intenso atinge o México, enviando ondas de 
choque por toda a região.

Das profundezas do oceano, perto da Península de Yucatán, emerge uma ilha 
desconhecida, com o que parece ser uma cratera causada pelo impacto do 
meteoro. Oficiais dos governos americano e mexicano chamam esta nova massa 
de terra de Ilha Dinossauro e despacham para a ilha uma força tarefa para

Sj;.-investigar. -i ... . - v.

Pesquisas confidenciais são desenvolvidas por 17 anos, enquanto uma cidade é 
construídáe uma grande corporação biotècnológica, conhecida como kimra, 

“ domina a economia da ilha.
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Eliot Ballade, um membro de elite da ESRE [Resgate e Evacuação 
de Emergência do Oceano), está passando férias em um barco 

no litoral da Ilha Dinossauro quando um meteoro pequeno cai 
do céu, colocando a ilha sob uma misteriosa cúpula de energia. 
A cúpula se expande externamente, movendo-se ruidosamente 
com uma velocidade impressionante em direção à posição de 
Eliot. Imediatamente, seguindo a cúpula de energia, um bando 
de pássaros horríveis se lança em direção do barco, fazendo 
com que Eliot se jogue ao mar.
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você estará jogando.

Move personagem para 
esquerda, direita, para 

' trás, para Frente.

Exibe o Terminal de ■ 
Acesso Portátil.

conTroLes oo |ogo
Blue Stinger é um jogo para jogador único. Antes de ligar a energia do Dreamcast, por 
Favor, certiFique-se de que seu Dreamcast Controller esteja inserido na porta A do seu 
Dreamcast. Durante o jogo, você poderá jogar como sendo Eliot ou Dogs. Alguns controles 
possuem desempenhos ligeiramente diFerentes, dependendo do personagem pelo qual

Atira com a arma selecionada na oca

Soca/chufa/gira arma de mão. Pressi 
repetidamente para movimentos 
combinados.

Botão de Cancelamento. Faz com que 
Eliot nade quando estiver na água. 
Aceita opção/ Inspeciona objeto.

Permite que o personagem suba em i 
degrau/obstáculo.

AFasta imagem do mapa. 
Controle da câmera manual.

Atenção: Para retornar à tela principal, em qualquer ponto durante o jogo, pressione e segure 
simultaneamente os botões A, B, X, Y e Start [Iniciar). Tal ação irá reiniciar o jogo suavemente 

e irá exibir a Tela Principal.
Nunca toque o Controle Analógico ou os Botões L/R, enquanto estiver ligando o seu 
Dreamcast. Ao eFetuar tal ação, você poderá interromper o procedimento de inicialização do 
controle e irá ocasionar um mau Funcionamento.

Aproxima a imagem 
do mapa.
Atira com a arma 
selecionada.
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coniroLe De MovimeriTD
Ao pressionar o Controle Analógico em 
qualquer direção específica, você irá fazer 
com que seu personagem se movimente na 
direção pressionada. A velocidade de 
movimento de seu personagem irá 
depender da intensidade com que você irá 
pressionar o Controle Analógico. Também é 
possível mover seu personagem com os 
botões direcionais.
Alguns objetos poderão ser “empurrados’' 
ao se movimentar contia os mesmos.

irrreracjinoo
A ação de pressionar o botão A irá permitir 
que você interaja com um objeto diante de 
você. É uma boa idéia pressionar o Botão A 
quando se deparar com algum objeto com o 
qual você pense ser capaz de interagir ou 
manipular. 0 modo pelo qual você interage 
com um objeto irá variar, dependendo do 
tipo de objeto. 0 botão A irá permitir 
recolher itens, utilizar itens, abrir portas, 
operar painéis de controle, montar 
degraus, subir escadas, e desempenhar 
várias outras ações.

Atenção: Blue Stinger não é compatível com nenhum outro tipo de controle. 
□ funcionamento com controles incompatíveis não é garantido.

TerminaL De acesso porráTii
Ao pressionar o 
botão Start, você 
irá ativar sua 
tela de terminal 
de acesso 

portátil. A ação de pressionar o botão 
Start enquanto estiver na tela de 
terminal irá fazer com que você retorne 
ao jogo.



te

coDTroLanoo eliot
Eliot poderá utilizar tanto armas de curto 
alcance quanto de longo alcance.

ATaque oe Longo ALcance

Botão R
Utilize o gatilho direito para atirar 
com a sua arma de longo alcance que 
estiver selecionada na momento.
Quando a arma estiver vazia, 
pressione o gatilho direito para 
recarregar. Enquanto você estiver 
apontando para a direção geral de um 
inimigo, a arma irá mirar 
automaticamente para você.

Naoanoo

r 
í

Botão B
5e você pressionar o botão B enquanto estiver 11a 
água, Eliot irá começar a nadar. Utilize 0 Controle 
Analógico para controlar a direção na qual Eliot irá 
nadar. Quando Eliot começara ficar sem ar, 
pressione 0 botão B sozinho (sem 0 controle 
analógico), para que ele nade para a superfície.

Cada arma possui uma variedade í 

de ataques diferentes, que são 
controlados pelo botão X.

ATaque oe curro ALcançi

Botão X
Pressione 0 botão X para utilizar tgjjgj 

sua arma de alcance curto que 
estiver selecionada na ocasião. 5e 
não possuir uma arma de alcance ijg 
curto, Eliot irá utilizar os punhos. Sag
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comroLanoo oogs
Ao contrário de Eliot, Dogs pode lidar 
apenas com uma arma por vez. Ele 
compensa esta deficiência com seus 
excelentes dotes defensivos.

ATaque

Botão R
Pressione o gatilho direito para 
utilizar sua arma. 5e Dogs não 
tiver ainda adquirido nenhuma 
arma, ele não poderá atacar. 
Existem dois tipos de armas 
disponíveis, de curto e de longo 
alcance.

□epesa

Botão X
Pressione o botão X para se

□anos EXTra

Alguns personagens inimigos sofrem mais danos de 
algumas armas do que de outras. Se qualquer inimigo 
estiver sofrendo danos extras, ele irá ficar piscando 
em vermelho quando for atingido. Lembre-se da arma 
que você estiver utilizando poderá ser útil na próxima 
vez que você se deparar com o mesmo tipo de inimigo.

defender contra ataques 
inimigos. Fique atento pois sua 
defesa não é perfeita. Em 
alguns casos, apesar da mesma, 
você irá sofrer danos quando 
algum ataque for desferido 
contra si. Também existirão 
vezes em que seus movimentos 
defensivos não irão ajudá-lo em 
nada. _____

7



imcianon um |ogo

Menu principal.
Pressione o Botão Start, a partir da tela do título, para ativar o Menu 
Principal. Utilize os botões direcionais para cima e para baixo para 
rolar através dos itens do menu e, a seguir pressione o botão Â 
botão Start para continuar.

novo jogo
Escolha esta opção se guiser comepar o jogo desde seu ponto inicial. Quando você começar 
o jogo pela primeira vez, só poderá jogar como sendo o personagem Eliot. Assim que 
avançar até passar um determinado ponto, você poderá trocar livremente entre os 
personagens, jogando como Eliot ou como Dogs.

carreganDO um jogo
A opção de Carregar um Jogo permite que você comece jogando a 
partir de um ponto previamente salvo no jogo. Selecione o 
dispositivo gue contenha a placa de Unidade de Memória Virtual gue 
você irá guerer utilizar e então pressione o botão A. A seguir, 
selecione gual o arguivo com o gual você irá guerer começar jogar e 
pressione o botão A. Pressione o botão A novamente, para confirmar.

□pçoes

0 Menu de Opções permite que você modifique as configurações do jogo. Utilize os botões 
direcionais para cima e para baixo para selecionar qual item você irá querer modificar. 
Você poderá circular entre as configurações para um item ressaltado com os botões 
direcionais esquerdo e direito. Para retornar ao menu Principal, selecione Exit (Sair] ou 
pressione o botão Start.

Dificuldade - selecione o nível de dificuldade com o qual você irá querer jogar. 
Som - Escolha entre saída de áudio mono ou estéreo.
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oBjeTivo oo jogo

sua Missão

Sua tarefa é solucionar o mistério da Ilha Dinossauro. Utilize as diferentes qualidades de
-rV Eliot e de Dogs em seu beneficio ao avançar, resolvendo quebra-cabeças ao ir adiante. Cada 

i -ív missão complementar que você solucionar irá revelar outra peça do quebra cabeças global 
■ T da Ilha Dinossauro.

r
r

í
UTiLizanDO o Terminal, oe Acesso porráTiL

De vez em quando, Janine King irá enviar mensagens através de seu 
terminal de acesso portátil de regulamentos da E5ER. Quando chegar 
uma mensagem, pressione o botão Start para recebê-la.

£

Fim oe jogo

!' Cada vez que um monstro conseguir lhe causar algum dano, você irá 
perder pontos de saúde. Se a saúde tanto do Dogs quanto do Eliot cair 
para zero, o jogo irá terminar e você irá retornar à tela do título.

B Missões compLemeirrares
____________________________

•ás- Ao progredir através de sua missão, você poderá encontrar certas 

■SãE situações em que terá a oportunidade de salvar alguém ou 
desempenhar alguma outra tarefa. Se for bem sucedido(a), você poderá 

HgÉ. ser recompensado(a) com uma nova arma ou novo item. No entanto, o
5B’ jdÇJ° irá continuar mesmo se você não completar com sucesso a missão complementar. As 
ÍiÈ-5 missões complementares não têm repercussão quanto ao sucesso de sua missão i-------
sr global.
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a TE?i_a □□ joge

inoicaoores Básicos oe sTaTiis

Tempo ResTanTe

oirrras informações

Esta é a tela básica do jogo Blue Stinger. 
Nos cenários em corte, as barras de status 
irão desaparecer e seu personagem será 
controlado pelo computador.

Munição Disponível

Tipo de Arma

Alguns dos personagens 
inimigos mais poderosos 
irão enFrentá-lo(la) com sua 

própria barra de saúde, 
exposta no topo da tela.

Durante missões 
complementares que 
incorporem um limite de 
tempo, o limite de tempo 
remanescente para completar 
a missão será exibido canto 
direito superior da tela.

saúoe do



TemperaTura □□ corpo

Meoioor oe puLmão

0 medidor de pulmão mede quanto ar ainda existe em 
seus pulmões. Ele aparecerá quando você nadar debaixo 
da superfície. Se ficar sem ar debaixo da superfície, você 
irá perder saúde muito rapidamente. Volte à superfície 
para recuperar seu fôlego.

Quando você entrar em alguma localidade muito quente ou 
muito fria, uma barra de temperatura irá aparecer. Você 
poderá lidar com temperaturas extremas durante apenas 
um curto período de tempo, antes de começar a perder 
pontos de saúde. Se permanecer por tempo demais em um ambiente extremo
- como o exibido em sua barra de temperatura - você irá perder saúde 
constantemente até voltara uma área com temperaturas normais.

secunDánas De STatus

,ua barra de status de saúde, várias outras barras de status irão aparecer durante 
icê poderá saber a que se refere a barra de status secundária ao observar o ícone 

inferior esquerdo da tela.

Máscara De oxigênio

Se você tiver adquirido uma máscara de oxigênio, seu 
personagem irá utilizá-la automaticamente, sempre que 
entrar em um ambiente sem oxigênio. A barra de status 
da máscara de oxigênio exibe quanto oxigênio a máscara
terá na ocasião. Quando a máscara ficar sem oxigênio, você não
poderá mais utilizá-la até .tjue seja recarregada.



ITENS

MAPA

Você poderá controlar seu estoque de itens a partir do menu de itens. Selecione 
Food (Alimentos] ou Other [Outros], a seguir selecione o item em particular com o 
qual você irá querer trabalhar. Itens de alimentação são itens que restabelecem 
e/ou melhoram sua saúde. Outros itens são aqueles que aparecem no jogo em 
certos momentos. Você poderá ver uma explicação de qualquer item em seu estoque escolhendo o 

litem e selecionando Info [Informações].

a Tei_a □□ Terminal.
Cada membro da equipe ESER carrega consigo um terminal de acesso I ■' ‘
portátil. Seu terminal irá permitir que você selecione vários itens e SSMSss 
armas, bem como permitirá que você mude de personagens.
Pressione o botão Start para acessar o terminal. A partir do menu T- r ' _
principal do terminal, selecione um sub-menu, a seguir pressione o botão , > >r^ ? :
A. Você poderá voltar para o menu anterior ao pressionar o botão B, ou
selecionando Back [voltar], A ação de pressionar o botão Start quando estiver na janela do terminal 
irá fazer com que retorne diretamente ao jogo.

uTiLizanao □ Terminai, oe
Acesso porráTiL

0 terminal possui uma característica automática de mapeamento, que você 
poderá utilizar para descobrir onde está e por onde tem andado. Quiosques 
interativos de informação, localizados através da ilha, irão lhe fornecer mapas da 
região adjacente descarregáveis gratuitamente.
Utilize as setas direcionais para cima e para baixo para selecionar qual região da ilha você irá querer jãsgS 
ver, a seguir pressione o botão A para acessar aquela região do mapa. 5e quiser veruma imagem 
aproximada de uma área em particular, ressalte a área, a seguir pressione o botão A. Nas imagens 
aproximadas, as áreas que você já tiver explorado serão exibidas em verde e as áreas inexploradas 
serão exibidas em azul. A área em que você estiver será exibida em vermelho.
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curto alcance/longo alcance

ARMA5[
D menu de armas permite que você selecione uma nova arma para cada 
personagem. Primeiro, escolha o personagem cuja arma você irá querer 
mudar, a seguir escolha a arma que você irá querer utilizar. Se precisar de 
maiores informações sobre uma arma em particular, selecione Info.

Mudando entre Armas de Curto e Longo Alcance
Eliot é capaz de se armar tanto com armas de curto quanto de longo alcance. Dogs poderá usar 
apenas um tipo de arma por vez.
Para intercambiara lista de armas entre armas de curto alcance e de longo alcance, selecione o 

ícone Longo ou Curto, no lado inferior da mãodireita da tela, e pressione o botão A.

[ MUDAR PERSONAGENS
Você poderá mudar entre Eliot e Dogs, ao escolher o personagem com 
q qual irá querer jogar utilizando os botões direcionais direitos e 
esquerdo e, a seguir pressionando o botão A.

Eliot vs Dogs
Ao selecionar com qual personagem jogar para um segmento particular do jogo, não esqueça 
que Eliot e Dogs possuem habilidades muito diferentes:

Eliot
• Pode nadar.

• É rápido e ágil.

• Pode levar armas de curto e longo 

alcance ao mesmo tempo.

Dogs
• Pode utilizar armas mais poderosas.

• Pode se defender de contra ataques.

• Possui uma constituição mais forte.
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Maquinas oe venoa

□iriHeiro
Alguns dos inimigos contra qual você lutará estarão 
carregando dinheiro. 5e derrotá-los, o dinheiro deles se 
espalhará e você poderá pega-lo. 0 dinheiro que você 
adquirir em combate sera colocado numa conta conjunta 
que tanto Eliot quanto Qogs participam.

compranuo Armas e iTens __
Você poderá utilizar seu dinheiro para comprar itens que 
forneçam alimentos, armas letais e outros itens, nas 
máquinas de vendas localizadas na Ilha Dinossauro.

Para se utilizar de uma máquina de vendas, coloque-se 
diante da mesma e pressione o botão A. Escolha o item 
que você irá querer comprar com os botões direcionais 
direito e esquerdo. Se possuir dinheiro suficiente, você 
poderá comprar o item ressaltado, pressionando o botão 
A. Para voltar à tela do jogo pressione o botão B, ou 
selecione Exit.

Dinheiro Disponível
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saLvanDo o |ogo

ESTaçoes oe Memona
Em várias localidades da Ilha Dinossauro você irá encontrar 
máquinas onde irá poder salvar a sua posição e situação no 
momento . Para salvar seu jogo, coloque-se diante de uma Estação 
de Memória e pressione o botão A. Tal ação irá acessar o menu de 
Salvar Jogo. Você poderá salvar jogos sempre que quiser, embora apenas seis jogos 
poderão ser salvos em qualquer uma das VMU.

Menu De sai var jogos
Selecione o dispositivo que contenha a VMU que você irá querer 
utilizar, a seguir pressione o botão A. Então, selecione o número do 
arquivo que você irá querer salvar e pressione o botão A. Pressione 
o botão A novamente, para confirmar sua escolha.

uTiLizanDo carroes oe Memória
• Arquivos de jogos poderão ser salvos na VMU 
ou no Dispositivo de Expansão 1 ou 2.
° fada arquivo de jogo salvo exige quatro blocos 
de espaço de placa de memória. Até seis jogos 
poderão ser salvos em qualquer VMU.
• Enquanto estiver salvando um arquivo de jogo, 
nunca desligue a energia do Dreamcast, nem 
retire a placa de memória ou desconecte o 
controle.

* Por favor, insira o Puru Puru Pack no soquete de expansão 2.



□ personagem principal de Blue Stinger. 
Faz parte do Batalhão C730 de E5ER. 
uma organização reservista 
especializada em resgates de desastres 
marítimos. Um rapaz de 28 anos, 
sangue quente, que adora seu trabalho 
e irá ajudar qualquer um com 
problemas.

ELenco oe p

Eliot eaLLaoe



Um antigo especialista em armamento 
pesado, que participou da primeira 
investigação da Ilha Dinossauro. Hoje 
em dia, com 43 anos, Dogs opera um 
serviço de balsa entre o continente e a 
ilha. Detalhes específicos de seu 
passado permanecem um mistério.



Uma gênio de Í4 anos que é Funcionária da 
divisão da Ilha Dinossauro da Kimra- Tech
Security. Se formou no MIT [Massachussets 
Institute oF Technology Instituto de Tecnologia 
de Massachussets), com um diploma de 

mestrado, aos 16 anos. Uma obra prima 
quanto à tecnologia computadorizada, Janine

possui um extensivo conhecimento 
dos sistemas de computação da ilha.



Um entidade misteriosa, semelhante a 
um anjo, que aparece de vez em quando 
para Eliot, durante sua investigação da 
ilha. Nephilim segue Eliot e o observa, 
mas suas intenções permanecem 
nebulosas. Nephilim emite uma luz azul 
brilhante que ilumina o ambiente ao seu 
redor.

JS........... ........................ < i



Este machado de 
emergência padrão 
foi projetado para 
salvar vidas durante 
emergências, e não 
para ser utilizado 
como uma arma.

Este poderoso lançador de 
mísseis carrega até três 

mísseis de 120 mm por vez. É 

muito pesado para gue Eliot o 
.0 carregue.

fl. Metralhadora Masson M7700 
atira três disparos por vez. x

MacHaoo



Este é um brinquedo 
empalhado enorme, 
baseado no programa 
de TV adorado pelas 
crianças "Grumpy 
Gaily e Weepy Gary"

Docksin é uma das novas 
drogas milagrosas do 
século 21. lí

Estes itens de alimentação 
irão restabelecer vários 
pontos de saúde.

....«MMiiiigai

Este banquete saboroso irá 
alavancar seu limite de energia. I

HamBurgers e hot oogs

□ocKSin



suporre ao cLienTe
suporre onLine

cdsuporte@tectoy.CDm.br

Central de Atendimento ao Consumidor [11] 3661-3334

Hot Line - Dicas 24 Horas (11) 3661-2606

22

mailto:cdsuporte@tectoy.CDm.br


creoiTS

ACTIVISION
PRODUTOR

MIKA HAYASHI

PRODUTORA ASSOCIADA

TADAYUKI HORIE

CONSULTOR TÉCNICO

T. COLIN MACK

VICE PRESIDENTE SENIOR

BILL SWARTZ

GERENTE DE AQUISIÇÕES

TAKEHI5AABE

EXECUTIVO DE AQUISIÇÕES

DAVID GRIJN5

ANALISTA DE AQUISIÇÕES

RYAN KAMEMOTO

GERENTE DE CQ

MARILENA MORINI

RESPO5ÁVEL PELO CQ

5AMNDURIANI

TESTADORES DE CQ

PETER MURAVEZ

RON WEIBEL

ADAM HARTSFIELD

MATT MORTDN

ANGELO FEDERIZO

TRADUÇÃO DE MANUAL

FLAVIO FERREIRA
JOÃO H. ZACHELLO

DESENHO DE MANUAL
FÁBIO MARTINELLI

JOÃO H. ZACHELLO

VICE PRESIDENTE EXECUTIVO DOS 
ESTÚDIOS MUNDIAIS

MITCH LA5KY

VICE PRESIDENTE COMERCIALE 
JURÍDICO 

GEORGE ROSE

GERENTE COMERCIAL E JURÍDICO 

MICHAEL HAND

AGRADECIMENTOS ESPECIAIS DE CQ 

NADINE THEUZILLOT

JIM SUMMERS 

ERIC ZALA 

TANYA LANGSTON 

JASON WONG 

ANGELO FEDERIZO 

GARY BOLDUC 

JERMAINE CLARKE

SEGA ENTERPRISES
SHDICHIRO IRIMAJIRI 

HISA5HI SUZUKI 

5HUJI UT5UMI 

HIROKAZU KOJIMA 

HI5AKI NIMIYA 

YUSUKE YOSHIDA

MASAAKI KAWAMURA 

YUMIKO MIYAUCHI 

TOMOAKI DGAWA 

HIDEKI YOHKAICHIYA 

HIROSHI MAT5UI

SHOUKI SATO 

TAKAYUKI SUZUKI

AKIRA TERA5AWA

CLIMAX GRAPHICS
PRODUTOR

SHINYA NISHIGAKI

PROJETO DE CRIATURAS

ROBERT SHORT

STORYBOARD

PETE VON SHOLLY

DIRETOR

AYUMU KOJIMA

DIRECTOR ASSINTENTE

EIJI OHKOSHI

PROGRAMADOR PRINCIPAL

KAZUAKI YOKOZAWA

DIRETOR DE ARTE

RYOSUKE MURAKAMI

PROJETISTA PRINCIPAL
ATSUSHI YAMAMOTd.

HISTÓRIA

MA5AKI SEGAWA

SHINYA NISHIGAKI

PROJETOS DE PERSONAGENS

MASAKI SEGAWA

CENÁRIO E DIÁLOGO DO JOGO

SHINYA NISHIGAKI

COMPOSITOR DE MÚSICA

TOSHIHIKO 5AHASHI

PROJETISTA DE SOM
YUKINORI KIKUCHI (ELECTRO ZOO)

23



Anotações



CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 1 (um) ano, contados a partir 
de sua compra. Este período de garantia é composto de:
A - 90 (noventa) dias de acordo com o código de defesa do consumidor.
B - 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de garantia adicional oferecida ao consumidor.
Em caso de defeito, diri ja se a um posto de Assistência Técnica Autorizada da TI •(' TOY munido 
deste certificado e da nota fiscal comprobatória da compra, para obter os serviços de reparos 
gratuitos e a reposição de peças, cobertos por esta garantia.
A presente garantia, contudo, não cobre defeitos originados por uso e/ou instalação cm desacordo 
com as informações contidas no manual de instruções, uso não doméstico c tentativa de violação 
do produto, consertos por pessoas não autorizadas, serviços de instalação ou ajustes, fretes de 
envio e/ou retorno a uma Assistência Técnica Autorizada da TEC TOY, danos por acidentes ou 
maus tratos tais como: queda, batida, descarga elétrica atmosférica, ligação cm rede elétrica 
imprópria ou sujeita a variações excessivas.
Em caso de troca do produto, o prazo válido de garantia continua sendo o do primeiro aparelho, de 
acordo com a nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário.
Não estão cobertos pela garantia adicional, cabos de força e de conexões tais como: cabos de 
joystick, cabos de cancxão a TV’s e videocassetes, cabos de conexão a outros acessórios e 
periféricos.
Estão incluídas na garantia, peças (e respectiva mão de obra) que por sua natureza desgastam-se 
com o uso, desde que <> desgaste impeça o funcionamento do produto.

TEC TOY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Av. Dr. Adollb Pinlo, 109 l"andar-Cj. 3
São Paulo - SP ('I iP 01 156 050 Indústria Brasileira
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Av. Dr. Adolfo Pinto, 109 Perdizes
São Paulo - SP - CEP 01 156 050 Tel. (11) 3661-3334 
edsuporte @ tectoy.com.br
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Activision, Inc. Activision é uma marca registrada e Vigilante 8: 2nd Offense é uma marca de 
Activision, Inc. ©1998, 1999 Activision, Inc. Luxoflux é uma marca de Luxoflux Corp. Todos os:-; 
direitos reservados. Blue Stinger é marca registrada de Sega Enterprises, Ltd. © 1999 Sega 
Enterprises. Este jogo é licensiado para uso exclusivo no Dreamcast. Todos os direitos 
reservados. Todos os demais nomes e marcas são de propriedade de seus respectivos donos.

ácTíVísíon Sega é registrada no US Patent and Trademark Office. Dreamcast e o logo 
Dreamcast são marcas de SEGA. Todos os direitos reservados. Programado 
no Japão. Distribuído por Tec Toy.



Contrato de Licença do Consumidor Final

1. Concessão de Licença: Tendo em vista o pagamento da presente licença, que é parte do 
preço pago por este produto, e considerando a concordância com os termos deste contrato, 
a Tec Toy confere ao Consumidor Final o uso não exclusivo e intransferível deste jogo. 2. 
Direitos de Propriedade: Ao adquirir os CDs anexados a esta embalagem, o Consumidor 
Final torna-se proprietário dos mesmos. O Consumidor Final reconhece, para todos os fins 
e efeitos de direito, que o software, marcas, símbolos e logotipos do material adquirido 
pertencem a Tec Toy ou a seus fornecedores, sendo protegidos por leis nacionais e 
internacionais. Não é autorizada a venda do software original. 3. Restrições de Cópia: É 
proibida a cópia deste software e do material que o acompanha, podendo ser legalmente 
responsabilizado aquele que infringir esta restrição. 4. Restrição de Uso: Não é permitida a 
instalação deste jogo em rede, exceto se o software tenha sido adquirido para utilização em 
rede ou em sistema multi-usuário, e que para esse fim o Consumidor Final tenha adquirido 
ou alocado ao menos 1 manual para cada usuário. É proibida a distribuição de cópias da 
documentação para terceiros. Não é permitida a utilização de engenharia reversa, 
descompilar, decompor, modificar, traduzir ou criar trabalhos derivativos baseados neste 
software ou em sua documentação, sem prévia autorização escrita da Tec Toy. 5. 
Restrições de Transferência: O software em anexo é licenciado apenas ao Consumidor 
Final e não pode ser transferido a terceiros sem o consentimento prévio e escrito da Tec 
Toy. Qualquer transferência não autorizada deste software resultará no cancelamento 
imediato deste contrato. 6. Cancelamento: Este contrato é válido até seu cancelamento. 
Esta licença terminará automaticamente, sem aviso da Tec Toy, na hipótese de infração de 
qualquer dos termos ou condições estabelecidos neste contrato. Após o cancelamento 
todos os documentos e cópias devem ser destruídos pelo Consumidor Final. 7. Certificado 
de Garantia: A Tec Toy garante que o software, quando devidamente utilizado, operará em 
conformidade com as descrições dos documentos do software. A Tec Toy garante o 
funcionamento do CDs por um período de 1 ano, a partir da data de compra, desde que 
utilizado em condições normais e em consoles produzidos pela Tec Toy. A Tec Toy se obriga 
a repor itens em garantia ou reembolsar integralmente o valor pago pelo Consumidor Final. 
Os itens repostos em garantia terão o mesmo prazo de garantia dos itens originais. A 
garantia será aplicada a qualquer CD, desde de que a Tec Toy considere ter sido correta a 
sua utilização.


