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Minigame da Xuxa Cód. 3206
Fundo do Mar
MANUAL DE INSTRUÇÕES
COMO INSTALAR AS BATERIAS:

- Abra a tampa das baterias usando uma chave de fenda.
- Coloque 2 baterias AG13/LR44 (1,5V) (inclusa) na polaridade
correta (+) ou (-) mostrada na caixa.
- Recoloque a tampa e parafuse novamente.

PRECAUÇÕES COM AS BATERIAS:

- Não recarregue baterias não recarregáveis.
- Não use baterias recarregáveis.
- Coloque as baterias na polaridade correta.
- Baterias gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os pólos em curto.
- Não use diferentes tipos de baterias.
- Não misture baterias gastas com baterias novas.
- Somente use as baterias recomendadas neste manual.
- Instalação das baterias deverá ser feita por um adulto.
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FUNÇÕES BÁSICAS

O jogo tem 3 níveis: No nível mais alto o jogo é mais rápido e
difícil.
Para poupar energia: A unidade desliga automaticamente após 3
minutos sem uso.

FUNÇÕES DOS BOTÕES
S1=PARA CIMA
S2=PARA ESQUERDA
S3=PARA BAIXO
S4=PARA DIREITA
S5=PARTIDA
S6=PAUSA
S7=SOM
S8=ON/OFF
S9=PULAR(A)
S10=PULAR(B)
S11=RESET
PARA JOGAR

Mega Sapo

Abelha Gigante

1. O objetivo do jogo é conseguir 7000 pontos em 3 minutos em
cada nível. Caso consiga você ganha uma vida.
2. Ao começar o jogador tem 3 vidas. Use os botões de direção
para controlar os movimentos da Xuxinha. O personagem pode
pular para frente ou para trás apertando os botões para
esquerda ou para direita respectivamente. Para pulos longos a
Coração
Jacaré
Piranha
Xuxinha tem que correr rapidamente apertando o botão de
direção e depois o botão A ou B para pular.
3. O jogo possui 3 níveis. Quanto mais alto o nível a Piranha, a Abelha Gigante ou o Mega Sapo ficam mais rápidos e
aparecem com mais freqüência. No nível mais baixo só aparece o Mega Sapo e a Piranha. A Abelha Gigante aparece no
nível 2 e 3. Conseguindo pegar 1 coração você ganha 100 ou 200 pontos.
4. Há Crocodilos em todos os níveis. A Xuxinha pode se agarrar à corda e se balançar de um lado a outro ou se agarrar a
um tronco de madeira para ficar perto da superfície.
5. O jogo acaba quando se consegue terminar os 3 níveis, se você perder as 3 vidas (uggg!!!), ou se você não conseguir
chegar aos 7000 pontos nos 3 minutos alocados. Boa sorte!
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