
*�Reconhecimento�de�voz�disponível�apenas�nos�países�e�idiomas�suportados.��
Veja�a�lista�em�http://support.xbox.com/Pages/kinect/speech-recognition/default.aspx.
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documento, incluindo URLs e outras referências a sites na Internet, podem ser alterados sem aviso prévio. 
Você assume o risco de usá-los. 

Este documento não fornece qualquer direito legal a qualquer propriedade intelectual a qualquer 
produto da Microsoft. Você pode copiar e usar este documento para seus objetivos de referência 
interna.  

© 2011 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. 
© 2011 Disney. © 2011 Disney / Pixar. Todos os direitos reservados. 

Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE e os logotipos Xbox são marcas comerciais do grupo 
de empresas Microsoft. Desenvolvido pela Frontier Development Ltd. para a Microsoft Corporation. 
Frontier, Cobra e o logotipo Frontier são marcas comerciais da Frontier Development Ltd. 

NavPower pela BabelFlux LLC. 
Partes deste software utilizam tecnologia SpeedTree. © 2002 Interactive Data Visualization, Inc. Todos os direitos 
reservados. Copyright © 2006 - 2011 Audiokinetic Inc. Todos os direitos reservados.

Todas as outras marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

Para mais informações, acesse:
www.Disney.com/DisneyUniverse

© Disney. © Disney/Pixar. Microsoft, KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE® e os 
logotipos Xbox logos são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft e são 
utilizados sob licença da Microsoft.

�Olá,�e�bem-vindo�ao�KinectTM:�Disneyland�®�Adventures�!�
Jovem�ou�adulto,�grande�ou�pequeno,�estamos�esperando�por�
você!�Os�seus�amigos�de�sempre�estão�aqui,�e�alguns�novos�
amigos�também.�Você�pode�voar�bem�alto�pela�Terra�do�Nunca,�
cair�em�um�buraco�de�coelho�ou�enfrentar�piratas�na�baía.�Já�
pensou�em�fazer�um�duelo�contra�o�Capitão�Gancho?�Dançar�
com�a�Branca�de�Neve?�Esquiar�no�Matterhorn�com�o�Pateta�
ou�viajar�pelo�espaço�com�o�Buzz�Lightyear?�Você�pode�fazer�tudo�
isso�e�muito�mais!�Talvez�você�queira�tirar�fotos�no�parque,�colecionar�
Hidden�Mickeys�ou�assistir�histórias�de�sombras�em�Pixie�Hollow.�
Há�até�mesmo�uma�varinha�mágica�que�faz�com�que�as�coisas�mais�
espantosas�aconteçam.�Vá�para�a�Main�Street�—�o�desfile�e�a�exibição�
de�fogos�de�artifício�vão�começar�logo,�logo.�Portanto,�inicie�o�jogo�e�
descubra�porque�este�lugar�é�conhecido�como�o�mais�feliz�da�Terra!

�Não�tente�voar�sem�a�ajuda�do�pozinho�de�fada.�

Não�alimente�as�sereias.

Sempre�use�sapatos�apropriados�ao�andar�na�prancha.

Mesmo�que�elas�pareçam�fofinhas,�evite�fazer�carinho��
nas�piranhas�em�Jungle�Cruise.�

Olhe�para�os�dois�lados�antes�de�voar�dentro�de�um��
campo�de�asteróides.

“Tsc,�tsc,�parece�que�vai�chover”�não�é�considerado�uma�previsão�do�
tempo�de�verdade.�Mas�traga�um�guarda-chuva�assim�mesmo.

Por�favor,�coloque�todas�as�caudas�de�asno�de�volta�à�posição�vertical�
correta.

Não�é�necessário�chamar�o�Imperador�Zurg�de�“Sua�Majestade”.�Porém,�
isso�não�fará�mal�nenhum.*

Se�quiser�ter�aulas�de�croqué,�não�peça�para�a�Rainha�de�
Copas.�Ela�não�joga�seguindo�as�regras.

Não�tente�fazer�o�Zelador�Fantasma�sorrir.�Isso�o�deixa�mal-
humorado.

Use�luvas�ao�jogar�bolas�de�neve�nos�homens�das�neves�em�
Matterhorn.�

www.xbox.com/KinectDisneylandAdventures
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 ADVERTÊNCIAAntesdejogar,leiaasinstruçõesdoconsoleXbox360®,omanualdosensor
KINECT™eosmanuaisdequalqueroutroperiféricoparaobterinformaçõesimportantessobresaúde
esegurança.Guardetodososmanuaisparareferênciafutura.Parareposiçãodosmanuaisdehardware,
visitewww.xbox.com/supportouligueparaoAtendimentoaoClienteXbox.

Advertências de Saúde Importantes sobre Video Games
Ataques decorrentes da fotossensibilidade
Umapequenaparceladapopulaçãopodeapresentarataquesepiléticosouconvulsõesquandoexposta
acertasimagensvisuais,incluindoosflashsdasluzesoupadrõesqueaparecemnosvideogames.
Mesmoaspessoasquenãotêmhistóricodeataquesouepilepsiapodemserportadorasdecondiçãonão
diagnosticadaquepodecausartais“ataquesepiléticosconvulsivos”aoseexporaosvideogames.
Essesataquespodemapresentarváriossintomas,incluindovertigem,visãoalterada,movimentosabruptos
outremornosbraçosoupernas,desorientação,confusãoouperdamomentâneadaconsciência.Osataques
tambémpodemcausarperdadaconsciênciaouconvulsõesquepodemocasionarferimentosem
decorrênciadequedaouchoquecontraobjetos.
Pare imediatamente de jogar e procure um médico se você tiver algum desses sintomas.Os
paisdevemficaratentosouperguntaràscriançassobreessessintomas—criançaseadolescentes
sãomaissuscetíveisqueosadultosaessesataques.Oriscodeataquesepiléticospodeserreduzido
tomando-sealgumasprecauções:sentar-semaislongedatela;usarumatelamenor,jogaremumasala
bemiluminada;enãojogarquandoestiversesentindosonolentooucansado.
Sevocêouqualquermembrodasuafamíliativerhistóricodeataquesoudeepilepsia,consulteummédico
antesdejogar.

Garantia limitada para software de jogo Xbox 
(“Game”) adquirido no Brasil
Garantia
AMicrosoftCorporation(“Microsoft”)garanteavocê,
compradororiginaldoGame,esseprodutocontra
defeitosdeprojeto,fabricação,montagemouem
decorrênciadevíciosdequalidadedomaterial,queo
torneimpróprioouinadequadoaousoaquesedestina,
porumperíodode90diasapartirdadataconstantena
notafiscaldeaquisição.Sevocêencontrarumproblema
noGamecobertoporestagarantiadentrodoperíodo
de90dias,seurevendedorautorizadooptaráentre
consertá-loousubstituí-lo,semcustos,conformeo
processoidentificadoabaixo.Estagarantialimitada:
(a)nãoseaplicaráseoGameforusadoparafinscomerciais
ouempresariais;e(b)seráautomaticamenteinvalidadase
osproblemascomoGameestiveremrelacionadoscom
acidentes,abusos,vírus,aplicaçãoouusoincorretos.
Exercício da Garantia
Assolicitaçõesdegarantiadeverãoserfeitasjuntoao
centrodeAssistênciaaoconsumidorXbox,cujotelefone
estáindicadonacontracapadoManual.Entregueo
GameaMicrosoftjuntocomumacópiadanotafiscalde
compraeumaexplicaçãosobreoproblemaverificado
noGame.ApósaentregadoGame,aMicrosoftterá
trintadiasparaconsertá-loousubstituí-lo,conformefor
aopçãoexclusivadaMicrosoft.OGamesubstituídoserá
garantidopeloperíodorestantedagarantiaoriginalou
portrintadiasapartirdorecebimento,oqueformais
longo.Casooprodutonãosejasubstituídoouodefeito
nãosejareparadopelaMicrosoftnoprazodetrintadias,
vocêpoderáescolherentre:substituiroprodutopor
outro;ouobterarestituiçãodaquantiaquevocêpagou
peloprodutoXboxatualizada;oureceberoabatimento
proporcionaldopreço.
Limitações
Estagarantialimitadasubstituiquaisqueroutras
garantias,condiçõesouobrigações,expressasoulegais,
enenhumaoutradequalquernaturezaseráfeitaem
nomedaMicrosoft,seusrevendedoresoufornecedores.
Essa garantia é válida apenas para games adquiridos 
dos revendedores autorizados no Brasil cuja lista de 
referência pode ser consultada no site www.xbox.com.
AgarantialimitadaperderáavalidadeeaMicrosoftnão
teráqualquerresponsabilidadese:
• Nãoforapresentadaanotafiscaldeaquisiçãodo

gamedeumrevendedorautorizadonoBrasil;
• Ogameforusadoemcondiçõesdiferentesdasque

estãoindicadasnoManualdoUsuário

• Ogameforusadoparapropósitoscomerciaisou
empresariais(incluindoaluguelearrendamento);

• Ogamefordanificadoporcasofortuito,força
maior,qualqueragentedanatureza(raio,enchente,
maresia,etc.),mauuso,abuso,negligência,acidente,
manuseio,usoouempregoincorreto,oupor
quaisqueroutrascausasquenãotenhamrelação
commateriaisdefeituososdaMicrosoftouàmãode
obradaMicrosoft;

• Ogamefordanificadoporprogramas,dados,vírus
ouarquivos,

• Seforreparado,modificadooualteradoporquem
nãopertençaàredeautorizadadaMicrosoft.

Essagarantialimitadaéexclusivadogamedescrito
noManualdoUsuário.Nãoincluidespesasde
transporte,frete,seguro,constituídosessesitensdesua
responsabilidade(ocompradororiginal).
Emcasodedúvidasrelacionadasaestagarantia,entreem
contatocomoseurevendedoroucomaMicrosoftem:

XboxProductRegistration
MicrosoftCorporation
OneMicrosoftWay
Redmond,WA98052-9953EUA

Mercadoria Não Software
Agarantialimitadaacimanãoseaplicaàmercadoria
(a“Mercadoria”)inclusaemediçõesespeciais(por
exemplo,emEdiçõesLimitadasparaColecionadores)do
Jogo.AMICROSOFTNÃODÁNENHUMAGARANTIA
OUCONDIÇÕESEXPRESSASPARAAMERCADORIA.
NAEXTENSÃOMÁXIMAPERMITIDAPELASSUAS
LEISLOCAIS,AMICROSOFT,SEUSVAREJISTASE
FORNECEDORESEXCLUEMASGARANTIASEXPLÍCITAS
DECOMERCIABILIDADE,ADEQUAÇÃOPARAUMFIM
ESPECÍFICOENÃOVIOLAÇÃODAMERCADORIA.

Asinformaçõesnestedocumento,incluindoaURLeoutras
referênciasaWebsiteestãosujeitasàalteraçãosemaviso.
Amenosquedeoutraformamencionado,asempresas,
organizações,produtos,nomesdedomínio,endereçosdee-mail,
logotipos,pessoas,locaiseeventosdeexemplosaquidescritos
sãofictícios,enenhumaassociaçãocomempresas,organizações,
produtos,nomesdedomínio,endereçosdee-mail,logotipos,
pessoas,lugaresoueventosdeveserinferida.Ocumprimentode
todasasleisdedireitosautoraiséresponsabilidadedousuário.
Enenhumapartedopresentedocumentopodeserreproduzida,
armazenadaouintroduzidaemumsistemaderecuperaçãoou
transmitidadequalquerformaouporqualquermeio(eletrônico,
mecânico,porfotocópia,registrooudeoutraforma),oupara
qualquerpropósito,semapermissãoexpressa,porescrito,da
MicrosoftCorporation.

AMicrosoftétitulardepatentes,aplicaçõesdepatentes,marcas
registradas,direitosautoraisououtrosdireitosdepropriedade
intelectualquegarantemtodososseusdireitos.Excetoconforme
expressamenteconstedequalqueracordodelicençaporescrito
daMicrosoft,ofornecimentodestedocumentonãofornece
avocêqualquerlicençaaessaspatentes,marcasregistradas,
direitosautoraisououtrapropriedadeintelectual.
Osnomesdasempresaseprodutosaquimencionadossão
marcasregistradasdosseusrespectivosproprietários.
Acópianãoautorizada,engenhariareversa,transmissão,
execuçãopública,arrendamento,cobrançadetaxaparajogarou
circunvençãodaproteçãodacópiasãoestritamenteproibidos.
©2011MicrosoftCorporation.Todososdireitosreservados.

Atendimento ao consumidor Xbox 
Osuportetécnicoestádisponíveltodososdias,
inclusiveferiados.
• NosEstadosUnidosouCanadá,ligue1-800-4MY-

XBOX
 UsuáriosdeTTY:1-866-740-XBOX
• NoMéxico,ligue001-866-745-83-12
 UsuáriosdeTTY:001-866-251-26-21
• NaColômbia,ligue01-800-912-1830
• NoChile,ligue1230-020-6001
• NoBrasil,ligue0800-891-9835
Paramaisinformaçõesvisitewww.xbox.com/pt-br/



Main Street U.S.A.
	1	 Fireworks
	2	 Mickey’s	Soundsational	Parade

		 The	Emporium	

Tomorrowland
	3	 Space	Mountain
	4	 Buzz	Lightyear	Astro	Blasters
	5	 Finding	Nemo	Submarine	Voyage
		 The	Star	Trader

Fantasyland
	6	 Pixie	Hollow	–	Tinker	Bell	&	Her	

Fairy	Friends
	7	 Peter	Pan’s	Flight
	8	 Alice	in	Wonderland
	9	 Matterhorn	Bobsleds	
	10	 Disney	Princess	Fantasy	Faire
	11	 “it’s	a	small	world”
		Bibbidi	Bobbidi	Boutique

Mickey’s Toontown
		 Toontown	Five	&	Dime

Frontierland
	12	 Big	Thunder	Mountain	Railroad

		Westward	Ho	Trading	
Company

Critter Country
	13	 The	Many	Adventures	of			

Winnie	the	Pooh
	14	 Splash	Mountain

		Pooh	Corner

New Orleans Square
15	 Haunted	Mansion
16	 Pirates	of	the	Caribbean
		 Le	Bat	en	Rouge

Adventureland
17	 Jungle	Cruise
	18	 Enchanted	Tiki	Room
		Adventureland	Bazaar

Está com pressa?
Levante	as	duas	mãos	para	cima	
para	usar	o	Mapa.	Ele	pode	levá-
lo	instantaneamente	para	qualquer	
brinquedo	do	parque!

Dúvidas?
Karen,	a	nossa	guia	
de	passeio	VIP,	
sempre	está	lá	para	
ajudar.




