NÃO CONSIGO UTILIZAR O DINHEIRO VIRTUAL QUE EU
GANHEI/COMPREI NO NBA 2K14 MYCAREER
O modo MyCAREER do NBA 2K14 pode ser jogado tanto online quanto offline. Se seu console
estiver conectado com a Internet no momento da criação de seu perfil MyCAREER, o seu
MyCAREER será classificado como "online". Se você não estiver conectado (incluindo se ainda
estiver baixando/instalando um patch, ou tiver tido problemas de rede) sua conta se tornará
"offline".
É possível que você esteja jogando o MyCAREER no modo offline, mesmo que não saiba, e
quando você for comprar dinheiro virtual, você não verá sua compra aparecer ou somar ao seu
total, pois dinheiro virtual comprado só irá aparecer em uma MyCAREER que tiver sido criada
online (e quando o NBA 2K14 estiver totalmente atualizado). Neste momento, a melhor forma
de determinar se seu jogo salvo for online ou offline é carregar seu MyCAREER e visualizar o
total de seu dinheiro virtual na tela "2K Menu Nav", pressionando o botão Círculo no
PlayStation ou B no Xbox.

Offline ou Online? No rodapé da tela 2K Menu Nav, você verá uma das seguintes opções:


As letras "VC" e um valor - Isto sinaliza uma MyCareer offline. Se este for o caso, este
valor também pode ser referenciado como "Skill Points". Atenção: Nas versões Xbox 360
e PlayStation 3, as letras "SP" serão exibidas em uma MyCareer offline.



Uma moeda dourada com um valor - Isto sinaliza uma MyCareer online. Este é um
dinheiro virtual que você comprou ou ganhou ao jogar NBA 2K14 ou usar o app
MyNBA2K14.

POSSO TRANSFORMAR UM PERFIL OFFLINE EM UM
PERFIL ONLINE NOVAMENTE?
Infelizmente não é possível transformar o seu perfil MyCAREER offline para um MyCAREER
online.
Se você confirmou que seu MyCAREER é offline com o método acima, você precisará criar um
novo save MyCAREER quando você estiver conectado com a Internet e o NBA 2K14 tiver
instalado as atualizações mais recentes para que você tenha acesso ao dinheiro virtual que
tiver adquirido. Repare também que se você tentar jogar com um arquivo MyCAREER que tiver
sido criado quando você estava online e estiver desconectado no momento, você verá a
seguinte mensagem:
"Unable to connect to 2K Sports Server. Continuing will result in this being an Offline
MyCAREER, where you will earn/spend Skill Points instead of VC. Are you sure you want to
continue?" ("Não é possível se conectar ao servidos 2K Sports. Continuar agora irá resultar na
conversão de seu perfil para uma MyCAREER offline, e você passará a ganhar e gastar Skill
Points ao invés de dinheiro virtual. Tem certeza que deseja continuar?")

Com uma MyCAREER online, você irá sempre receber esta notificação, pois não é possível fazer
a troca por uma MyCAREER offline sem antes concordar com isso.
ATENÇÃO: Se escolher continuar, você estará concordando com essa troca permanente. Isto
significa que não teremos como fazer com que estas Careers voltem a receber dinheiro virtual
ao invés de SP (tornar-se uma MyCAREER online novamente). MyCAREERS offline ainda
possuem todo o dinheiro virtual gasto nelas na forma de SP. No entanto, você não poderá
comprar mais dinheiro virtual para esta Career, ou mesmo jogar online. Para evitar este
problema, por favor entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente para ajudá-lo a
testar sua conexão para que você consiga novamente jogar no modo MyCAREER online.

