
 ADVERTÊNCIA Antes de jogar, leia os manuais do console Xbox 360®, do 
Sensor Kinect® ou dos acessórios para obter informações importantes sobre saúde 
e segurança. www.xbox.com/support.

Advertência de Saúde Importante: Ataques decorrentes da fotossensibilidade

Uma pequena parcela da população pode apresentar ataques epiléticos ou 
convulsões quando exposta a certas imagens, incluindo os fl ashes das luzes ou 
padrões que aparecem nos video games. Mesmo as pessoas sem histórico de 
ataques ou epilepsia podem ser portadoras de condição não diagnosticada 
que pode causar “ataques epiléticos convulsivos” ao se expor aos video games. 
Os sintomas podem incluir vertigem, visão alterada, torção de olhos e rosto, 
movimentos abruptos ou tremor nos braços ou pernas, desorientação, confusão, 
perda momentânea da consciência ou convulsões que podem ocasionar ferimentos 
em decorrência de queda ou choque contra objetos. Pare imediatamente de 
jogar e procure um médico se você tiver algum desses sintomas. Os pais 
devem fi car atentos ou perguntar às crianças sobre esses sintomas — crianças e 
adolescentes são mais suscetíveis que os adultos a esses ataques. O risco pode ser 
reduzido posicionando-se mais distante da tela; utilizando-se uma tela menor, 
jogando em uma sala bem iluminada; e não jogar quando estiver se sentindo 
sonolento ou cansado. Se você ou qualquer membro da sua família tiverem 
histórico de ataques ou de epilepsia, consulte um médico antes de jogar.











DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E GARANTIA LIMITADA

©2012 IO INTERACTIVE A/S. Todos os direitos reservados. IO INTERACTIVE e o logotipo IO são denominações comerciais 
da O Interactive A/S. HITMAN ABSOLUTION e o logotipo HITMAN logo são denominações comerciais da Square Enix Ltd. 
SQUARE ENIX e o logotipo SQUARE ENIX são marcas registradas ou denominações comerciais do Square Enix Group. 
Todas as outras denominações comerciais são propriedades de seus respectivos titulares.

AVISO
A Square Enix se reserva o direito de fazer alterações e melhorias para esse produto a qualquer momento e sem aviso 
prévio. Salvo disposição em contrário, todos os personagens, nomes de negócios, eventos e produtos incluídos dentro 
deste título são todos fictícios e qualquer semelhança com quaisquer pessoas ou organizações existentes é mera 
coincidência.

GARANTIA LIMITADA DA SQUARE ENIX
A Square Enix garante ao comprador original deste produto que a mídia de gravação na qual o jogo está gravado, sob 
utilização e condições normais, estará livre de defeitos de material e fabricação por um período de 90 dias, a partir da 
data da compra.

Devoluções dentro do período de 90 dias: As reivindicações de garantia devem ser feitas com o revendedor de quem 
você comprou o jogo. Devolva o jogo ao seu revendedor, juntamente com uma cópia do recibo de venda original e 
uma explicação sobre o problema que você está enfrentando com o jogo. A seu critério, o revendedor irá consertar ou 
substituir o jogo. O jogo substituído será garantido pelo restante do período de garantia original ou 30 dias a partir do 
recebimento, o que for maior. Se por qualquer motivo o jogo não puder ser reparado ou substituído, você terá direito 
a receber seus danos diretos incorridos (e nenhum outro) em recurso razoável, mas apenas até o valor que você pagou 
pelo jogo. A desistência (reparação, substituição ou danos limitados) é seu único recurso.

ESSA GARANTIA É ADICIONAL AOS SEUS DIREITOS ESTATUTÁRIOS E NÃO OS AFETA
ESSA GARANTIA LIMITADA NÃO SE APLICA AOS PROGRAMAS QUE SÃO FORNECIDOS COMO ESTÃO E SEM GARANTIAS 
OU REPRESENTAÇÕES DE QUALQUER TIPO. ATÉ A EXTENSÃO PERMITIDA POR LEI APLICÁVEL, A SQUARE ENIX NEGA 
TODAS AS GARANTIAS (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS  IMPLÍCITAS POR LEIS, ESTATUTOS, ALFÂNDEGA OU 
DE QUALQUER OUTRA FORMA) RELACIONADAS A COMERCIABILIDADE, SATISFAÇÃO DE QUALIDADE, ADEQUAÇÃO A 
UM PROPÓSITO ESPECÍFICO EM RELAÇÃO A ESSE PRODUTO.



AVISO DE EPILEPSIA
Por favor, leia antes de usar este jogo ou permitir que seus fi lhos o usem. Algumas pessoas são suscetíveis a ataques 
epiléticos ou perda de consciência quando expostas a determinadas luzes intermitentes ou padrões de luz na vida 
cotidiana. Essas pessoas podem sofrer uma convulsão ao assistir imagens ou jogar determinados jogos. Isso pode 
acontecer mesmo que a pessoa não tenha histórico médico de epilepsia ou nunca tenha tido convulsões epiléticas. Se 
você ou alguém de sua família já teve sintomas relacionados à epilepsia (convulsão ou perda de consciência) quando 
expostos a luzes intermitentes ou padrões, consulte o seu médico antes de jogar. Aconselhamos que os pais monitorem o 
uso de jogos por seus fi lhos. Se você ou seu fi lho sentir algum dos seguintes sintomas: tonturas, visão turva, contrações 
nos olhos ou músculos, perda de consciência, desorientação, qualquer movimento involuntário ou convulsões durante 
o jogo, interrompa o uso IMEDIATAMENTE e consulte o seu médico (principalmente porque a experiência de qualquer 
um desses sintomas pode levar a quedas ou choques com objetos próximos). Os pais devem observar ou perguntar para 
seus fi lhos sobre os sintomas mencionados acima - crianças e adolescentes estão mais propensos do que adultos a sofrer 
esses ataques.

PRECAUÇÕES DURANTE O USO
• Não fi que muito perto da tela.
 Sente-se a uma boa distância da televisão, o mais longe que o comprimento do cabo permitir.

• De preferência, jogue em uma tela pequena.

• Evite jogar se estiver cansado ou não tiver dormido bem.

• Certifi que-se de que está jogando em uma sala bem iluminada.

• Descanse de 10 a 15 minutos por hora enquanto joga.

AVISO: EVITE DANOS À SUA TELEVISÃO
Não use certos televisores e monitores. Alguns televisores, especialmente dos tipos de projeção frontal ou traseira e com 
telas de plasma, podem ser danifi cados se utilizados para jogar.  Imagens estáticas ou imagens apresentadas durante o 
curso normal de um jogo (ou exibidas quando o jogo está em espera ou pausa) podem causar danos permanentes ao 
tubo de imagem, e podem “queimar” a tela, fazendo com que uma sombra permanente da imagem estática apareça em 
todos os momentos, mesmo quando os jogos não estão sendo reproduzidos. Sempre consulte o manual do seu televisor 
ou monitor, ou verifi que com o fabricante para saber se o jogo pode ser usado com segurança.

SUPORTE TÉCNICO
Para solucionar questões de instalação dos videogames PC escreva uma mensagem para: 

Para um atendimento mais efi ciente, por favor envie junto com a sua primeira mensagem:

• A imagem da nota de compra do videogame, onde todos os dados devem estar legíveis.

• A confi guração de seu computador: aperte ao mesmo tempo “Windows” e a tecla “R”, digite dxdiag nesse campo. 
Aguarde o surgimento de uma janela, copie e cole as informações da primeira aba no corpo da mensagem.

• Print Screens  (imagens) do problema enfrentado, se possível.

Em caso de difi culdade, o suporte técnico poderá ajudar a encontrar essas informações.

O atendimento da Ecogames deverá responder a sua pergunta em no máximo 2 dias úteis.

Não nos responsabilizamos se o hardware do consumidor não suportar as alterações necessárias.
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