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Para proteger a sua saúde e segurança, e para usar 
corretamente o console Wii, leia e siga as instruções 
neste manual de instruções antes de configurá-lo 
ou usá-lo.

Ao percorrer este manual, você verá este símbolo           seguido de AVISO ou CUIDADO. 
Estes termos têm significados diferentes:

AVISO - Avisa sobre o uso incorreto do console Wii que pode resultar em lesões 
graves.

CUIDADO - Alerta sobre o uso incorreto do console Wii que pode resultar em lesões 
a pessoas ou danos ao console Wii, seus componentes, discos de jogo ou acessórios.

ATENÇÃO AOS PAIS:
Antes de permitir que crianças usem o console Wii, um adulto responsável 
deve decidir se o console é apropriado para a criança. É recomendado que 
somente crianças com idade suficiente que possam usar a alça e segurar 
firmemente o Wii Remote Plus usem o console. Também considere se as 
crianças devem ser supervisionadas ao jogar, ao se conectar à internet e/
ou ao baixar jogos. Não deixe de explicar todas as informações sobre saúde 
e segurança e as instruções às crianças que utilizarem o console. Siga estas 
recomendações para evitar a possibilidade de se machucar ou causar danos 
ao console ou a outros objetos.

OBS.: Este produto apenas joga discos de jogo Wii e Nintendo GameCube rotulados 
com “For use only in USA, Canada, Mexico and Latin America” (“Para uso apenas nos 
Estados Unidos, Canadá, México e América Latina”). Este produto não joga discos de 
CD ou DVD. Este console Wii destina-se apenas para uso nos Estados Unidos, Canadá, 
México e América Latina.

Español – Página 37
English – Page 75

Índice

TM, ® and the Wii logo are trademarks of Nintendo. © 2011 Nintendo. All Rights Reserved. 
Nintendo of Canada Ltd., Authorized User in Canada. Elements of the Wii console and the Wii 
Network Services are patent pending, both in the United States and internationally.

O selo oficial é a sua garantia de 
que este produto é licenciado ou 
fabricado pela Nintendo. Procure 
sempre por este selo ao comprar 
consoles, acessórios, jogos e 
produtos relacionados.

Informação sobre reciclagem do produto:
Visite recycle.nintendo.com



2 3

In
fo

rm
aç

õe
s s

ob
re

 sa
úd

e 
e 

se
gu

ra
nç

aInform
ações sobre saúde e segurança

Informações  sobre  saúde e  segurança

 AVISO - Convulsões

 AVISO - Choque elétrico

 CUIDADO - Náusea

 CUIDADO - Dispositivo a laser

 AVISO - Interferência de frequência de rádio AVISO - Lesão por esforço repetitivo 
(LER) e fadiga ocular

Algumas pessoas (cerca de 1 em 4000) podem sofrer de epilepsia ou desmaios medi-
ante luzes piscantes e imagens repetitivas, e isso pode ocorrer enquanto assistem TV 
ou jogam videogames, mesmo que nunca tenham sofrido ataques epiléticos.

Qualquer pessoa que tenha tido ataques epiléticos, perda de consciência ou outro 
sintoma ligado à condição epilética, deve consultar um médico antes de jogar 
videogames.

É recomendado que um adulte supervisione a criança jogar videogames. Pare o jogo e 
consulte um médico se sua criança apresentar algum dos seguintes sintomas:

 Convulsões Espasmos musculares Perda de consciência
 Visão alterada Movimentos involuntários Desorientação

Para reduzir a possibilidade de convulsões ao jogar videogames:

 • Sente ou posicione-se o mais longe possível da tela.
 •  Jogue videogames na menor tela de TV disponível.
 •  Não jogue se você estiver cansado ou precisando dormir.
 •  Jogue em um ambiente bem iluminado.
 •  Faça um intervalo de 10 a 15 minutos a cada hora.

O uso de videogames pode fazer com que seus músculos, juntas, pele ou olhos 
fiquem doloridos. Siga estas instruções para evitar problemas tais como tendinite, 
síndrome do túnel carpal, irritação da pele ou fadiga ocular:
• Evite jogar excessivamente. É recomendado que um adulto monitore a quantidade 
 apropriada de jogo para a criança.
•  Faça pausas de 10 a 15 minutos a cada hora de jogo, mesmo se você achar que tal 
 intervalo não seja necessário.
•  Se as suas mãos, punhos, braços ou olhos ficarem cansados ou doloridos ao 
 jogar, ou se você sentir sintomas tais como formigamento, dormência, queimação 
 ou rigidez, interrompa o jogo e descanse por várias horas antes de voltar a jogar.
•  Se você continuar apresentando qualquer um dos sintomas mencionados acima 
 ou qualquer outro desconforto durante ou depois de jogar, pare de jogar e 
 consulte um médico.

Para evitar choque elétrico ao usar este console:
• Não use o Wii durante uma tempestade com relâmpagos. Pode haver risco de 
 choque elétrico devido a raios.
•  Use somente o adaptador AC fornecido junto com o console.
•  Não use o adaptador AC se ele apresentar fios danificados, partidos ou rompidos.
•  Verifique que o adaptador AC esteja totalmente inserido na tomada ou no fio 
 de extensão.
•  Sempre desconecte com cuidado os conectores pelo plugue e não pelo fio.

O uso de videogames pode causar náusea em alguns jogadores. Se você ou a sua criança 
sentir tontura ou náusea ao jogar videogames, interrompa o jogo e descanse. Não dirija 
ou execute qualquer outra tarefa que requeira atenção até você se sentir melhor.

É possível que o console Wii e o Wii Remote Plus emitam ondas de rádio que 
possam afetar a operação de equipamentos eletrônicos que estejam próximos, 
inclusive marca-passos cardíacos.
• Não opere o console Wii ou o Wii Remote a menos de 23cm de um 
 marca-passo.
•  Se você tiver um marca-passo ou outro dispositivo médico implantado, não use 
 o console Wii ou o Wii Remote sem antes consultar um médico ou o fabricante 
 do dispositivo médico.

O console Wii é um produto a laser classe I. Não tente desmontar o console Wii. 
Designe os serviços somente a técnicos qualificados.
Cuidado: O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes dos especifica-
dos neste manual pode resultar em exposição à radiação prejudicial à saúde.

OBS.: Este produto não contém látex.
Este produto cumpre com as leis aplicáveis que proíbem o uso de materiais tóxicos 
como chumbo, mercúrio, cádmio, cromo hexavalente, PBB ou PBDE em produtos ao 
consumidor.

Especificações:
Tipo de laser: Laser semicondutor Comprimento de onda do laser: 662nm (typ.(647nm~687nm))
Potência do laser: Max. 0.9mW NA (Numeric aperture): 0,6

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA – LEIA O 
AVISO A SEGUIR ANTES DA CONFIGURAÇÃO OU USO DO Wii. 

SE ESTE PRODUTO FOR UTILIZADO POR CRIANÇAS PEQUENAS, 
ESTE MANUAL DEVE SER LIDO E EXPLICADO À CRIANÇA POR 

UM ADULTO. IGNORAR ESTE AVISO PODE ACARRETAR EM 
FERIMENTOS. LEIA COM CUIDADO AS INSTRUÇÕES DO LIVRETO 
DO VIDEOGAME QUE FOR JOGAR PARA OBTER INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA
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Console Wii

Botão POWER
Aperte para ligar ou desligar o console (ON/OFF).
OBS.: O indicador de POWER não apaga quando a energia 
é desligada.

Entradas USB  
Conecta os dispositivos USB, como o adaptador 
LAN do Wii (vendido à parte).

Saída de ar
Não bloqueie.

Entrada da barra de sensor
Conecta a barra de sensor.

Saída do cabo AV
Conecta o cabo AV para a televisão.

Entrada do adaptador DC
Conecta o adaptador AC.

Indicador de POWER
Exibe a condição de operação do console Wii.   
 Verde – O console está ligado (ON).
 Laranja – Modo de espera, WiiConnect24 ligado.
 Vermelho–Modo de espera, WiiConnect24 desligado.

RESET
Aperte para reiniciar um jogo.

Botão SYNC.
Usado ao sincronizar o Wii Remote ou Wii Re-
mote Plus com o console. Veja as páginas 22-23.

Slot de cartão SD
Usado para inserir cartões de memória SD.
Veja a página 32.

Slot de disco de jogo
Usado para inserir discos de jogo do Wii ou do 
Nintendo GameCube. Uma luz azul é acesa e pisca 
quando um disco de jogo é inserido. Quando o 
WiiConnect24 estiver ligado (ON), uma luz piscará 
quando mensagens ou dados forem recebidos.

Botão EJECT
Aperte para retirar discos de Wii ou Nintendo GameCube.

Console Wii

Slots para cartões de memória do  
Nintendo GameCube
Para uso exclusivo de cartões de memória do Nintendo GameCube.

Entradas dos controles do  
Nintendo GameCube
Para uso exclusivo de controles do Nintendo GameCube.

Tampa da bateria
Para acessar a bateria lítio CR Coin (CR2032). Material perclorato – manejo especial necessário. 
Mais informações no site http://www.dtsc.ca.gov/HazardousWaste/Perchlorate/index.cfm. Não retire a tampa da 
bateria a menos que instruído por um representante do serviço de atendimento ao consumidor da Nintendo.

Slot A

Slot B

Entrada de ar

4 3 2 1
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Wii Remote Plus
(Mostrado com a capa do Wii Remote incluída).

Janela para o ponteiro

Botão POWER
Aperte para ligar/desligar o Wii.

Botão direcional +

Botão A

Botão HOME
Aperte para exibir o menu HOME. Veja a página 
64 do Manual de Instruções do Wii - Canais e 
Configurações, para mais informações.

Botão de menos (–)

Botão de mais (+)

Alto-falante

Botão 1

Botão 2

Indicador de jogadores
Indica para qual jogador está 
configurado o Wii Remote.

Wii Remote
Encaixe para alça
Veja a página 23 para 
informações sobre o uso 
da alça.

Botão B

Trava da alça

Encaixe para alça

Cordão da alça
Entrada para acessórios
Permite a conexão de acessórios 
adicionais como o Nunchuk.

Botão SYNC.
Usado para sincronizar o 
Wii Remote Plus com o 
console. Veja as páginas 
24-25.

Tampa da 
bateria

Nunchuk Barra de sensor

Suporte para a barra de sensor
Veja a página 16 para instruções sobre a instalação.

Joystick

Plugue do Nunchuk
Conecta à entrada para acessórios do 
Wii Remote Plus.

Gancho para alça
Insira o cordão da alça  
através do gancho.

Botão Z

Botão C

Ajuste de trava
Pressione para remover o 
plugue do Wii Remote Plus

Para tirar proveito dos recursos do acessório Nunchuk, use jogos do Wii que 
suportam a função do Nunchuk. Procure este ícone no pacote para jogos que são 
designados a serem usados com o Nunchuk.

OBS.: Se o joystick for retirado da posição neutra quando o Wii for ligado (ON), ou quando for conectado ao 
controle, esta posição será definida como a posição neutra, causando o uso incorreto do controle durante o 
jogo. Para redefinir o joystick, deixe-o na posição neutra normal e aperte e segure os botões A, B, mais (+) e 
menos (–), no controle por 3 segundos.

Para evitar essa ocorrência, não mova o joystick quando:
•  Ligar o console Wii
•  Conectar o Nunchuk no Wii Remote Plus
•  Iniciar os canais do menu Channel
•  Retornar ao menu Wii depois de um jogo ou canal

Plugue da barra de sensor
Encaixe à entrada da barra de sensor na parte de trás do console Wii.
Veja as páginas 13-17 para instruções sobre a instalação.
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Adaptador AC Wii

Cabo AV Wii
Vídeo

Áudio (esquerda)

Áudio (direita)

Plugue AC
Conecta a uma tomada normal (AC) 
da parede.

Plugue DC
Conecta à entrada do adaptador AC 
na parte de trás do console Wii.

Plugue do cabo AV
Conecta à saída do cabo AV na parte 
de trás do console Wii.

Plugues RCA
Conecta à entrada AV da televisão.

Suporte para o console Wii e placa de suporte do Wii
OBS.: O suporte do console e a placa de suporte do Wii já vêm montados, conforme a ilustração abaixo.

Suporte para o console Wii

Placa de suporte do Wii
OBS.: Se estes componentes se separarem, consulte 
a página 11 para instruções de montagem.
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Configuração  do  console

Precauções de uso do console Wii
Leia e siga as precauções abaixo quando estiver

configurando e usando o console Wii, e para evitar danos 
ao console ou acessórios.

•  Não use nenhum outro adaptador AC que não o fornecido junto com o console.
•  O console possui entradas e saídas de ventilação projetadas para manter 

a ventilação apropriada. Não opere o console em nenhum lugar onde tais 
entradas possam vir a ficar cobertas ou obstruídas, por exemplo, sobre um 
carpete ou em ambiente fechado. Mantenha a ventilação livre de poeira ou 
outros materiais estranhos.

•  Não desmonte ou tente consertar o console Wii, acessórios ou seus compo-
nentes. Ao fazer isto, você estará anulando a garantia do produto.

•  Depois de terminar de jogar, retire o disco de jogo do console.
•  Não armazene o console Wii em locais úmidos, no chão, ou em qualquer outro 

local onde possa juntar sujeira, poeira, fiapos de tecido, etc.
•  Não deixe cair, não bata, nem danifique de nenhuma maneira o console Wii, 

seus componentes ou acessórios.
•  Antes de desconectar plugues do console ou da tomada, desligue o console 

Wii. Depois, cuidadosamente puxe pelo próprio plugue e não pelo fio.
•  Não pise, não dê puxões fortes nem dobre nenhum fio ou cabo.
•  Não exponha o console Wii, seus componentes ou acessórios a frio ou calor 

extremo.
•  Não derrame nenhum líquido sobre o console Wii, seus componentes ou 

acessórios. Para limpá-los, use um pano macio levamente umedecido. Use 
apenas água. Deixe secar completamente antes de usar novamente.

 Posicionamento vertical (OBS.: Estes componentes já saem montados de fábrica. Caso se separem, consulte as instruções abaixo para montá-los novamente.)

 Posicionamento horizontal

Posicione o console Wii em uma superfície plana horizontal. Guarde a placa de 
suporte e o suporte para o console Wii no caso de querer alternar a orientação do 
console no futuro.

1. Encaixe a placa de suporte do Wii na parte 
inferior do suporte para o console inserindo os 
pinos nas entradas como ilustrado acima.

2. Deslize firmemente a placa de suporte nas 
entradas na direção mostrada.

3. Posicione o suporte para o console em uma 
superfície plana e coloque o console no suporte. 
Encaixe o console diretamente no suporte ao 
invés de deslizá-lo pela parte fronteira.

Posicionamento do console Wii
OBS.: Escolha um local para instalar o console onde haja espaço suficiente 
ao seu redor para ventilação. 

O console Wii pode ser posicionado na vertical ou na horizontal. Se posicionado na 
vertical, coloque-o no suporte para o console Wii.

O console pode ser danificado se derrubado,especialmente se isso ocorrer durante 
a operação da unidade de disco. A placa de suporte do Wii foi incluída para 
aumentar a estabilidade do console na posição vertical. Recomenda-se que 
esta seja usada caso o console Wii seja colocado nesta posição.

Vertical Horizontal

 CUIDADO – Danos ao console
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Configuração  do  console

Como conectar o cabo AV Wii

IMPORTANTE: O console Wii só funciona com o modelo do cabo AV incluído 
ou o cabo vídeo componente citado abaixo. 

OBS.: Para uma qualidade melhor de vídeo, utilize um cabo vídeo compo-
nente Wii (vendido separadamente). Verifique se a sua TV é compatível 
com o cabo vídeo componente antes de comprar.

 CUIDADO – Danos à tela da TV

Alguns televisores podem ser danificados pela exibição de uma imagem estacionária, pois 
a imagem pode ficar permanentemente fixada na tela. Jogar videogames com imagens 
estacionárias ou repetitivas, ou deixar jogos pausados, pode causar esse tipo de dano. Ao in-
terromper um jogo, pause o jogo e desligue a TV até você estar pronto para jogar novamente.

Antes de usar o console Wii em qualquer TV, especialmente modelo de projeção 
frontal e traseira ou plasma, examine toda a documentação inclusa junto com a TV 
para descobrir se videogames podem ser jogados nela sem danificá-la.
Em caso de dúvida, entre em contato com o fabricante da TV. A Nintendo e seus licenciados 
não são responsáveis por qualquer danos causado à TV.

Console Wii Entradas da TV
1. Insira o plugue do cabo AV na saída do cabo AV 

na parte de trás do console.
2. Insira os plugues do cabo AV Wii nas 

entradas da TV, videocassete, ou outro 
equipamento de áudio.

 Como conectar a barra de sensor

Insira o plugue da barra de sensor na entrada da 
barra de sensor na parte de trás do console.

 Posicionamento da barra de sensor

A barra de sensor pode ser posicionada acima ou debaixo da tela da TV.
•  Veja a página 14 para instruções de montagem da barra de sensor em cima da TV.
•  Veja a página 15 para instruções de montagem da barra de sensor debaixo da tela da TV.

Configuração da barra de sensor

VÍDEO ÁUDIO E ÁUDIO D

Barra de sensor montada 
acima da tela.

Barra de sensor montada 
debaixo da tela.
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Configuração  do  console

 Montagem da barra de sensor acima da tela

1. Remova o filme protetor das almofadas na 
parte inferior do suporte da barra de sensor.

2. Para maior estabilidade, utilize a fita adesiva 
dupla-face da folha fornecida.

3. Monte a barra de sensor em cima da TV.

• A frente da barra de sensor deve estar  
 alinhada com a frente da TV.

• A barra de sensor deve estar alinhada  
 com o ponto central da TV.

1. Remova o filme protetor das almofadas na 
parte inferior do suporte da barra de sensor.

2. Para maior estabilidade, utilize a fita adesiva 
dupla-face da folha fornecida.

3. Monte a barra de sensor na beirada frontal da su-
perfície onde a TV está apoiada. Não a posicione 
debaixo da superfície onde está a TV; por 
exemplo, em uma prateleira debaixo da TV.

•  A frente da barra de sensor deve estar  
 alinhada com a frente da superfície  
 onde está a TV. • A barra de sensor deve estar alinhada

 com o ponto central da TV.

 Montagem da barra de sensor debaixo da tela
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Configuração  do  console

 Como usar o suporte para a barra de sensor

1. Remova o filme protetor das almofadas na 
parte inferior do suporte para a barra de sensor.

2. Para maior estabilidade, utilize a fita adesiva dupla-face da folha fornecida. Ela pode ser usada tanto na parte 
superior quanto na parte inferior do suporte.

3. Se você estiver usando fita adesiva extra, 
remova o filme protetor do topo do 
suporte para a barra de sensor.

4. Encaixe o suporte para a barra de sensor à própria barra de 
sensor, alinhando os pinos do suporte com os orifícios na parte 
inferior da barra de sensor.

5. Monte o suporte para a barra de sensor:
• na beirada da superfície onde está a TV, ou
• em cima da TV.
Não posicione o suporte para a barra de sensor 
debaixo da superfície onde está a TV; por exem-
plo, em prateleiras debaixo da TV.

Não se esqueça de:
•  Alinhar o centro da barra de sensor com o centro da TV.
•  Alinhar a frente da barra de sensor com a borda frontal da TV, ou com a borda frontal da superfície onde está a TV.

A comunicação entre o Wii Remote Plus e a barra de sensor pode ser aperfeiçoada em algumas situações ao montá-la no 
suporte para a barra de sensor; por exemplo, se a TV estiver no chão.

Se parte da TV bloqueia ou previne a instalação apropriada da barra, o suporte para 
a barra de sensor também pode ser usado na parte de cima da TV.

Certifique-se de que a barra de sensor 
esteja na posição horizontal e não 
esteja bloqueada pela TV.

Adaptador AC Wii

 Posição do cabo da barra de sensor

Se desejar, o cabo da barra de sensor pode ser alimentado através de um canal na 
parte inferior da barra de sensor para orientá-lo à esquerda ou direita.

1. Insira o plugue DC do adaptador AC Wii na entrada do adaptador AC na parte 
traseira do console.

2. Insira o plugue AC em uma tomada normal (AC). Verifique se a energia está 
desligada (o indicador de POWER fica vermelho) quando desconectar o 
adaptador AC.

NÃO SIM

NÃO NÃO

Entrada do
adaptador AC

Tomada normal (AC)
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Configuração  do  console

Configurações de TV e áudio/vídeo
Depois de completar todos os passos do processo de instalação e estar  
pronto para usar o console Wii, será preciso configurar a “seleção de entrada” 
apropriada para a TV, videocassete (VCR) ou outro equipamento de áudio.

1. Ligue a TV e os equipamentos de áudio conectados ao console e, em seguida, ligue  
 o console Wii.

2. Selecione a configuração de entrada correta para a TV (veja “Informação sobre a  
 seleção de entrada” à direita).

3. O menu Wii (veja abaixo) deve aparecer na tela da TV. Veja a seção do menu Wii  
 no Manual de Instruções - Canais e Configurações, para mais informações sobre  
 este recurso.

Se a tela do menu Wii não aparecer, verifique se as configurações de entrada 
estão corretas e examine a seção de “Soluções de problemas” nas páginas 33-34.

 Informação sobre a seleção de entrada (Input Select)

A seleção de entrada permite alternar as entradas na TV ou no videocassete.

Os fabricantes de TV e videocassetes usam diferentes nomes e localizações para 
“seleção de entrada”. Os nomes mais comuns para seleção de entrada são: input, 
select, input select, line, line in, source, in, EXT, e AUX. Consulte o manual da TV ou do 
videocassete para mais detalhes.  
OBS.: Mais informações sobre “Seleção de entrada (Input Select)” estão 
disponíveis no site support.nintendo.com/consumer/inputselects.

Localize a seleção de entrada para o componente onde o cabo AV Wii está conectado 
(TV ou videocassete (VCR)). As localizações mais comuns são: 
• Um botão na frente da TV ou do videocassete. 
• Um botão no controle remoto. 
• Um canal de numeração alta ou baixa (92, 99, 00 ou 02) na TV ou videocassete.  
• Uma seleção no menu da tela.

 AVISO – Vazamento de pilhas

Configuração do Wii Remote Plus
O Wii Remote Plus é fornecido com a capa do Wii Remote instalada.

• Ela deve ser usada durante o jogo para reduzir o risco de danos ao controle,   
 objetos ao redor ou pessoas.

• Pode ser necessário a remoção da capa do Wii Remote, por exemplo, para   
 substituir as pilhas no Wii Remote Plus. Se a capa for retirada, não deixe de   
 recolocá-la antes de continuar a jogar.

Capa do Wii Remote

 Como colocar as pilhas

O Wii Remote Plus usa pilhas AA. A Nintendo recomenda pilhas alcalinas de alta quali-
dade para melhor desempenho e vida útil da bateria. Se usar pilhas recarregáveis 
de hidreto metálico de níquel (NiMH), certifique-se de seguir as instruções de 
uso e segurança do fabricante.

O vazamento do ácido das pilhas pode provocar lesões além de danos ao controle. Se 
ocorrer vazamento das pilhas, lave a região da pele atingida e as roupas com água em 
abundância. Mantenha o ácido das pilhas afastado dos olhos e da boca. Pilhas com 
vazamento podem fazer sons de estalo. Para evitar vazamento de pilhas:

• Não misture pilhas usadas e novas (substitua todas as pilhas ao mesmo tempo). 
• Não misture diferentes marcas de pilhas.  
• Use apenas pilhas alcalinas recomendadas pela Nintendo. Não use pilhas de íons de  
 lítio, níquel-cádmio, (nicad) ou de zinco-carbono. 
• Não deixe as pilhas dentro do Wii Remote por longos períodos sem uso. 
• Não recarregue as pilhas, a menos que sejam do tipo recarregável. 
• Não coloque as pilhas do lado contrário. Verifique se as extremidades positiva (+)   
 e negativa (-) estão voltadas para as direções corretas. Insira o lado negativo   
 antes. Ao retirar as pilhas, remova antes o lado positivo. 
• Não use pilhas danificadas, deformadas ou com vazamento. 
• Não tente incinerar as pilhas ao descartá-las.

Veja a página 20 para instruções em como remover a capa do Wii Remote e 
instalar baterias.



20 21

Co
nfi

gu
ra

çã
o 

do
 co

ns
ol

eConfiguração do console

Configuração  do  console

 Como instalar pilhas (cont.)

1. Tire a capa da base do Wii 
Remote Plus e puxe a alça 
pelo orifício na parte de 
baixo da capa.

2. Puxe a capa para cima do controle 
o suficiente para expor a tampa 
da bateria por completo e, em 
seguida, retire-a.

3. Insira as pilhas no compartimento 
para bateria. Insira as novas pilhas 
pelo lado negativo (–) primeiro e, 
quando for retirá-las, remova-as 
pelo lado positivo (+).

4. Recoloque a capa da bateria. Passe 
a alça pelo orifício na parte inferior 
da capa e puxe a capa de volta 
sobre a parte inferior do controle.

5. Se tiver retirado a capa do controle, 
recoloque-a inserindo o topo do 
controle no orifício maior na frente 
da capa. Não se esqueça de empur-
rar o controle completamente para 
dentro da capa.

6. Passe a corda da alça pelo orifício 
na parte debaixo da capa, como 
ilustrado na etapa 4 acima.

7. Insira a tampa da entrada para 
acessórios na parte de baixo do 
controle

OBS.: Para verificar a vida útil da bateria, aperte o botão HOME. Para mais informa-
ções, veja as páginas 64-65 do Manual de Instruções - Canais e Configurações.

 ATENÇÃO - Use a alça

Podem ocorrer movimentos bruscos ou rápidos ao jogar o Wii usando o Wii  
Remote Plus. Use a alça para evitar soltar o controle, podendo danificar o 
mesmo ou outros objetos ao redor, ou mesmo ferir outras pessoas.

USE A ALÇA QUANDO ESTIVER USANDO O Wii REMOTE PLUS.

• Todos os jogadores devem usar a alça no punho, fechando a trava da alça de modo   
 que fique bem presa no pulso. 
• Ao compartilhar o Wii Remote Plus entre vários jogadores, certifique-se de que cada   
 um use a alça da maneira correta.
• O uso da alça evita que você acidentalmente solte ou jogue longe o controle durante  
 o jogo, podendo danificar o controle ou outros objetos ao redor, ou mesmo ferir outras  
 pessoas.

NÃO SOLTE O CONTROLE DURANTE O JOGO.

• Leia o livreto de instruções do jogo que estiver jogando e siga as instruções para   
 controlar o jogo e usar corretamente o Wii Remote Plus ou acessórios.
• Segure o controle com firmeza e evite movimentos rápidos, pois isso pode fazer com  
 que você solte o controle e a alça se rompa.
• Se suas mãos começarem a transpirar, pare o jogo e seque-as.

MANTENHA ESPAÇO SUFICIENTE À SUA VOLTA DURANTE O JOGO.

• Posicione-se pelo menos a 1 metro de distância da televisão.
• Verifique se há espaço suficiente ao seu redor durante o jogo. Para evitar lesões ou   
 danos, verifique se outras pessoas ou objetos não estão na sua linha de ação.

 Como usar a alça do Wii Remote

1. Abra a alavanca na trava da alça e coloque a mão por dentro da alça. Segure o 
controle firmemente.

2. Deslize a trava da alça de modo que ela não saia do seu pulso. Não aperte muito 
a trava para que não fique desconfortável. Aperte-a o suficiente para que fique no 
lugar. Feche a alavanca para manter a trava da alça no lugar.
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Configuração  do  console

Sincronização do Wii Remote Plus com o 
Console Wii
Este procedimento permite a comunicação do Wii Remote ou Wii Remote Plus com o 
console.

O Wii Remote Plus incluído com o console Wii foi sincronizado com o console 
na fábrica. 

Há dois modos de sincronização com um Wii Remote ou Wii Remote Plus no console.

MODO NORMAL – O procedimento do modo normal é usado para acrescentar outros 
controles ao console, ou se quiser sincronizar o controle original outra vez. Uma vez 
sincronizado, o controle permanecerá sincronizado com o console, a menos que você 
substitua esta configuração sincronizando-o a um console diferente.

MODO ONE-TIME – Este modo permite usar o controle temporariamente em um con-
sole que não seja o seu próprio, ou para usar o controle de outra pessoa neste mesmo 
console. Este modo não apaga a configuração feita pelo modo normal que está 
armazenada no controle. Neste modo, o controle só se comunica com o console 
enquanto estiver ligado. Ao ser desligado, ele perderá a sincronização com o console.

• Somente um Wii Remote ou Wii Remote Plus sincronizado pelo modo normal pode  
 ligar ou desligar o console.

 Sincronização pelo modo normal

OBS.: Confira se há pilhas no Wii Remote Plus.

1.  Para ligá-lo, aperte o botão POWER no console Wii.

2.  Remova a tampa da bateria na parte de trás do controle. Aperte e solte o botão 
SYNC dentro do compartimento. Os indicadores do jogador irão piscar.

3.  Abra o slot do cartão SD na parte da frente do console Wii. Aperte e solte o botão 
SYNC dentro do compartimento.

4.  Quando o indicador de jogadores parar de piscar, a conexão estará completa. O 
indicador que estiver aceso indicará o número do jogador.

Deve-se seguir este procedimento para cada controle adicionado ao console.

OBS.: Na sincronização pelo modo normal, até 10 Wii Remote ou Wii 
Remote Plus podem ser sincronizados no console Wii. Os dados do primeiro 
controle que foi sincronizado serão perdidos se houver mais de 10 controles 
sincronizados.

 Sincronização pelo modo One-Time

OBS.: Este modo remove provisoriamente a configuração de sincronização pelo modo 
normal para todos os controles até que o console Wii é desligado. Quando o console 
for ligado novamente, as configurações pelo modo normal retornarão.

1. Aperte o botão HOME no controle que está sincronizado com o console.

2. Selecione a opção Wii Remote 
Settings (configuração do Wii 
Remote) no menu do botão HOME 
e selecione a opção Reconnect.

3. Aperte os botões 1 e 2 ao mesmo 
tempo no Wii Remote que deseja 
sincronizar com o console.

A ordem na qual se sincronizam os 
controles determina a ordem dos 
jogadores para games com vários 
participantes.

4. O indicador de jogador piscará durante o processo de sincronização. A conexão 
estará feita quando ele parar de piscar. Veja o diagrama à direita para uma 
descrição dos vários tipos de ‘piscar’.

Durante o processo de 
sincronização, o número 
de indicadores piscando 
mostrará a vida útil da bat-
eria do controle que estiver 
sendo sincronizado.

Após o processo de 
sincronização, o indicador 
que estiver aceso indicará 
o número do jogador para 
aquele controle.

OBS.: A sincronização pelo modo One-Time (única vez) é provisória. O Wii  
Remote ou Wii Remote Plus perde a sincronização nas seguintes condições :

• Ao desligar o console pressionando o botão POWER no controle ou no console.
• Ao iniciar um jogo ou canal do menu Wii.
• Ao retornar ao menu Wii após sair de um jogo ou canal.
• Ao selecionar RESET (reiniciar) na tela menu HOME (Início).
• Ao apertar o botão RESET (reiniciar) na frente do console.

IMPORTANTE: SE O CONTROLE PERDER A SINCRONIZAÇÃO COM O CONSOLE E NÃO 
FOR POSSÍVEL RESSINCRONIZAR, VERIFIQUE OS PROCEDIMENTOS DE SOLUÇÕES DE 
PROBLEMAS DO WII REMOTE PLUS NA PÁGINA 34.

MAIS  Vida útil da bateria  MENOS

1P 2P 3P 4P
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Como usar  discos  de  jogo

Como usar um disco de jogo do Wii ou do 
Nintendo GameCube

 Antes de inserir um disco

• Ligue a TV e os outros equipamentos de áudio conectados ao console. 
• Selecione a configuração de entrada correta da TV. 
 (Veja a página 18, “Configurações de TV e áudio/vídeo”.)

 Insira o disco de jogo

Insira o disco do jogo no slot para discos de jogo na frente do console. O console Wii 
ligará automaticamente.

• Se o console estiver na vertical, o rótulo do disco deve ser virado para a direita. 
•  Se o console estiver na horizontal, o rótulo do disco deve estar virado para cima.

 Como iniciar o jogo

1. Usando o Wii Remote Plus, mova o cursor sobre a opção Disc Channel (canal de 
disco ) na tela do menu Wii e aperte o botão A para fazer a seleção.

OBS.: Leia a seção Disc Channel (canal de disco ) no Manual de 
Instruções incluído com o console Wii para obter informações 
completas sobre como utilizar discos de jogo no console Wii.

2. Selecione “PLAY” na tela de título do jogo para iniciá-lo. Cheque o livreto de 
instruções do jogo para informações específicas do jogo.

Precauções para o uso de discos de jogo
Leia e siga as precauções descritas abaixo ao usar discos de jogo do Wii 

ou do GameCube no console Wii. Siga as precauções para evitar danos ao 
console Wii ou aos discos de jogo.

•  Para não prender o dedo, não carregue o disco com o dedo dentro do orifício.  
 Sempre segure o disco pelas bordas.  
•  Não toque na superfície não impressa do disco de jogo. Sempre segure o disco  
 pelas bordas.  
•  Não use discos rachados, deformados ou consertados. 
•  Não dobre ou aperte demais os discos ao inseri-los no console.  
•  Não deixe os discos sob sol ou os exponha a altas temperaturas, umidade ou  
 poeira, sujeira ou outros contaminantes.  
•  Quando os discos não estiverem em uso, guarde-os em suas devidas caixas para  
 evitar que se arranhem, se sujem ou se danifiquem.  
•  Não escreva ou cole adesivos sobre nenhuma parte do disco.  
•  Se o disco estiver sujo ou com marcas de impressões digitais, pode ser que o  
 console não consiga ler os dados do jogo de forma correta. Caso seja necessário,  
 limpe o disco com um pano macio e ligeiramente umedecido (use somente  
 água). Limpe o disco partindo do centro para as bordas; não faça a limpeza com  
 movimentos circulares.

OBS.: É necessário usar um controle de GameCube para jogar jogos de GameCube.

O rótulo deve 
ser virado para 

o lado direito do 
console Wii

O rótulo deve 
ser virado para 

o lado direito do 
console Wii

 Para melhores resultados ao usar o console Wii, siga as seguintes recomendações:

Distância recomendada: 1m – 3 m
(da barra de sensor ao Wii Remote Plus)

Para melhor operação, jogue 
em frente à TV.

Verifique se há espaço suficiente ao seu redor durante o jogo.
Para evitar danos ou ferimentos, verifique se outras pessoas ou 
objetos não estão na sua linha de ação.

 ATENÇÃO – Tenha espaço adequado

 Para melhor uso do Wii Remote Plus, siga os seguintes passos:

Guias  para  jogar  com o  console  Wii

•  Evite bloquear o sinal entre o controle, a barra de sensor e o console Wii com objetos.
•  Use o controle na distância correta da barra de sensor. A melhor distância para a   
 operação é entre 1 e 3 metros.
•  Evite fontes de luz brilhantes, incluindo a luz do sol, atrás ou próximo à TV, incidindo  
 sobre o controle ou refletindo sobre a tela.
• Evite superfícies altamente reflexivas próximas da barra de sensor.

• Evite fontes de luz infra-vermelha na área de jogo, como aquecedores elétricos, à  
 propano ou à querosene, chamas de lareiras, velas, fogões ou outras fontes de calor.
• Se notar que o controle estiver operando incorretamente, verifique e ajuste a  
 sensitividade da barra de sensor, se necessário. (Veja a página 52 no Manual de  
 Instruções Wii - Canais e Configurações).

Leia as páginas a seguir sobre como usar o Wii Remote Plus, o Nunchuk,  
e os controles do Nintendo GameCube antes de usar o console Wii.
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Como usar  o  Wii  Remote  Plus

Configurações do Wii Remote Plus
Dependendo do jogo, a maneira de se segurar e operar o controle será diferente. Pode ser preciso segurá-lo em uma ou duas mãos. Leia o livreto de instruções do jogo para ter 
informações sobre que tipo de controle é necessário.

O controle pode ser utilizado sozinho ou em diferentes configurações quando conectado a outros acessórios do Wii. Estas configurações podem ser usadas para destros ou canhotos.

Operações básicas
 Apontar

Apontar o controle para um lugar especí-
fico na tela da TV.

 Segurar ou agarrar

Apontar o controle para um lugar  
específico na tela da TV e movê-lo 
segurando um botão.

 Acenar

Abanar o controle de um lado para outro 
para acenar.

 Empurrar ou puxar

Mover o controle para frente e para trás.

 Torcer

Mover o controle em um movimento de 
torção girando o braço.

Wii Remote Plus –
Posição vertical

Wii Remote Plus - Posição horizontal

Wii Remote Plus e Nunchuk
Wii Remote Plus
e Classic Controller Pro (vendido separadamente)
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Como usar  o  Nunchuk

 ATENÇÃO - Use a alça

Configuração e uso do Nunchuk

Podem ocorrer movimentos rápidos ou bruscos ao jogar o Wii usando o Wii Remote Plus e o Nunchuk. Use a alça para evitar soltar o controle, podendo 
danificar o controle ou outros objetos ao redor, ou mesmo ferir outras pessoas.
Instale o Nunchuk como descrito. Use o gancho para alça no plugue do Nunchuk com a alça, para evitar que o plugue do Nunchuk se separe da entrada para 
acessórios do controle e atinja pessoas ou objetos.

 Como conectar o Nunchuk

1. Insira o cordão da alça pelo 
gancho para alça.

2. Insira o plugue do Nunchuk na 
entrada para acessórios na parte 
inferior do controle até que ele 
se encaixe com um “clique”.

3. Abra a alavanca na trava da alça e coloque a mão por dentro da alça. Segure o 
controle firmemente. Deslize a trava da alça de modo que ela não saia do pulso. 
Não aperte muito a trava para que não fique desconfortável. Aperte-a o suficiente 
para que fique no lugar. Feche a alavanca para manter a trava da alça no lugar.

 Como segurar o Nunchuk e o Wii Remote Plus  Como desconectar o Nunchuk

Aperte os ajustes da trava dos lados do plugue Nunchuk e puxe-o para fora da 
entrada para acessórios na parte inferior do controle.

IMPORTANTE: Confira se o 
cordão da alça passou pelo 
gancho para alça.

Ajuste de trava
Pressione para remover o 
plugue do Wii Remote Plus

Gancho para alça



30 31

Co
m

o 
us

ar
 o

s c
on

tro
le

s d
o 

Ni
nt

en
do

 G
am

eC
ub

eCom
o usar os controles do Nintendo Gam

eCube

Como usar  os  controles  do  Nintendo GameCube

Configuração dos controles do  
Nintendo GameCube
OBS.: Ao usar os controles do Nintendo GameCube com o console Wii, use a 
placa de suporte para evitar que o console vire ao puxar o cabo do controle. 
(Veja página 11, Posicionamento vertical)

Como alternativa, o console pode ser posicionado horizontalmente. Ao usar 
controles do Nintendo GameCube na posição horizontal, a sua tampa da 
entrada pode ser removida de forma que permite o console ficar plano. Veja a 
página 31 para instruções de como remover a tampa.

 Como conectar os controles do GameCube

OBS.: Controles de GameCube somente podem ser utilizados no console Wii para 
jogos de GameCube.

•  Conecte os controles nas entradas de controles de GameCube na parte lateral do  
 console.  
•  Cheque o livreto de instruções do jogo para saber o número e a posição dos 
 controles necessários para cada jogo.  
•  O Classic Controller não funciona com jogos de GameCube.

Controle do Nintendo 
GameCube

Use a placa de suporte do 
Wii para evitar que o console 
vire ao usar os controles de 
GameCube.

 Como retirar a tampa da entrada dos controles

Se o Wii estiver na posição horizontal, retire a tampa da entrada dos  
controles ao usar os controles de GameCube para permitir que o console 
fique plano.

1.  Segure o console Wii ereto como na figura e gentilmente aperte até sentir um 
leve clique.

2.  Remova a tampa puxando diretamente para fora do console.

3. Para fechar a tampa, insira-a diretamente para baixo no console até que se 
encaixe com um clique.

OBS.: A tampa do slot dos cartões de memória de GameCube pode ser 
removida da mesma maneira, e deverá ser retirada quando utilizar cartões 
de memória de GameCube com o console Wii na posição horizontal.

Posição  
horizontal

Pressione para 
dentro e para 

cima
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Como usar  os  cartões  de  memória

 Como usar os cartões de memória SD

Cartões SD são usados em muitas câmeras digitais e 
telefones celulares, além de armazenagem de dados para 
computadores. O console Wii aceita somente cartões SD ou 
SDHC (máximo de 32 GB de memória), inclusive cartões 
mini SD ou SDHC e micro SD ou SDHC, quando usados com 
seus respectivos adaptadores.

O cartão de memória SD pode ser usado para armazenar dados da 
memória do console Wii, tais como:
• Informações de jogos salvos dos jogos de Wii (dependendo do jogo,   
 algumas informações não podem ser copiadas para os cartões SD).  
•  Alguns dados de aplicativos do Wii Channel. 
• Jogos carregados através do Wii Shop Channel como Virtual Console   
 e jogos WiiWare.  
•  Conteúdo extra carregado em jogos.

OBS.: Jogos e conteúdos extras copiados para cartões SD não podem ser 
usados em consoles Wii diferentes.

Para usar um cartão SD, abra a sua tampa do slot na parte 
frontal do console e insira o cartão até que ele se encaixe 
com um clique.

Consulte as seções Photo Channel e menu  
do cartão SD no Manual de Instruções -  
Canal e Configurações para mais informações  
sobre o uso de cartões SD com o console Wii. 

Ao comprar um novo cartão de memória SD, há uma lista de cartões que já foram testados com o console Wii 
na seção Wii - Systems and Accessories (console e acessórios), no site: support.nintendo.com.

 Como usar os cartões de memória do 
 Nintendo GameCube

OBS.: Os cartões de memória de Nintendo GameCube só podem ser utilizados 
para salvar informações de discos de jogos do Nintendo GameCube.

Para usar um cartão de memória de Nintendo GameCube, abra a tampa do slot e insira 
o cartão como mostrado abaixo.

OBS.: Rótulo deve 
estar virado para 

cima ou para o lado 
direito do console 

Wii.

CUIDADO: Não insira nem retire cartões de memória enquanto o console estiver 
lendo ou gravando dados no cartão, ou se estiver inicializando. Isto pode danifi-
car o console Wii ou o cartão de memória, ou destruir dados permanentemente.

Rótulo deve 
estar virado para 
o slot de discos 

de jogo.

Cartão miniSD
e adaptador

Cartão microSD
e adaptador

Cartão SD

 Sem imagem na tela da TV
• Verifique se todos os passos foram efetuados na ordem em que eles aparecem no   
 guia de início rápido (Quick Setup) incluso com o sistema. 
•  Verifique se todos os componentes de instalação estão conectados corretamente às   
 entradas elétricas e que todos os componentes estejam ligados. 
•  Verifique se as conexões dos cabos estão corretas e todos os plugues estão conectados 
 com segurança aos devidos conectores. 
•  Verifique se todas as configurações de entrada de seus equipamentos estão corretas.   
 (Veja a página 18 para “Informação sobre a seleção de entrada”.)

 Não se ouve o som ou a qualidade do som é ruim
•  Verifique se o volume da TV não está desligado ou mudo (mute). 
• Verifique se todas as conexões de áudio estão instaladas corretamente e se todos os   
 plugues estão inseridos com segurança em seus devidos conectores. 
•  Verifique se o cabo AV Wii está conectado aos conectores de entrada (input) da TV ou   
 videocassete e não aos de saída (output). 
•  Verifique se todas as configurações de entrada de seus equipamentos estão corretas.   
 (Veja a página 18 para “Informação sobre a seleção de entrada”.) 
•  O som de alguns jogos não começa até o jogo ser iniciado. 
• Pode ser que não se receba o sinal de todos os sons se a TV ou o videocassete estiver   
 com som mono e um dos cabos de áudio esteja desconectado. Use um adaptador em   
 “Y” para receber os sinais de ambos os canais de som. 
•  Se a TV ou o videocassete possuir as opções de som mono e estéreo, verifique se a   
 configuração segue as instruções para instalação. 
•  Leia o livreto de instruções do jogo para ver se há controle de volume ou opções de   
 som mono/estéreo que podem ser configurados dentro do jogo.

 Não é possível avançar depois da tela de selecionar   
 idioma (Language Select)
• Sincronize os controles Wii Remote Plus usando os procedimentos na página 22. 
• Examine as instruções de configuração da barra de sensor nas páginas 13-16 para   
 ver se a instalação e o posicionamento estão corretos.

 O indicador de POWER não acende ou se apaga 
 durante o jogo

•  Verifique se o adaptador AC está conectado à tomada e à parte traseira do console. 
• Se a luz ainda estiver apagada, desconecte o adaptador AC da tomada, espere 2   
 minutos e conecte novamente. Ligue o console novamente.

 O console não consegue ler o disco ou o disco de jogo   
 não funciona no console
OBS.: Discos de jogo não começam automaticamente. Inicie os discos de jogo no Disc channel 
na tela do menu Wii. 
•  Verifique se o disco está inserido corretamente. O rótulo deve estar virado para o lado 
 direito do console Wii se for configurado verticalmente, ou virado para cima se for   
 configurado horizontalmente. 
•  Verifique se o disco de jogo está limpo e em boas condições. Se estiver sujo, limpe   
 com pano úmido, partindo do centro do disco para fora. Não limpe os discos com   
 movimentos circulares. Você pode também usar o kit de limpeza de lentes (Lens   
 Cleaning Kit (vendido à parte)) para limpar as lentes internas. 
•  Retire o disco do jogo, desligue o console e  ligue-o novamente. Insira novamente o   
 disco e tente jogar de novo. 
•  Verifique se o disco de jogo funciona na sua versão do Wii. Este console só funciona com   
 discos de jogo fabricados para uso nos Estados Unidos, Canadá, México e América Latina.

 A luz azul não se acende ou acende brevemente no slot  
 do disco de jogo.
Essa é a operação normal do slot do disco de jogo. A luz só se acende brevemente 
quando o console é ligado pela: a) inserção do disco de jogo, b) uso do botão POWER no 
Wii Remote Plus ou, c) uso do botão POWER no console Wii. A luz do slot do disco de jogo 
também se acende brevemente se você receber uma mensagem via WiiConnect24 (este 
função deve estar ligado; veja a página 62 no Manual de Instruções - Canal e Configurações 
para mais informações)

Soluções  de  problemas ( A n t e s  d e  b u s c a r  a s s i s t ê n c i a ,  l e i a  o s  p r o b l e m a s  e  s o l u ç õ e s  a  s e g u i r . )
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Soluções de problem
as

Soluções  de  problemas Informações  de  cert i f i cação  sem f io  ANATEL

 A luz do Wii Remote Plus pisca mas não fica acesa (o   
 controle não sincroniza)

•  Examine as instruções de configuração da barra de sensor neste manual para colocá-  
 la na posição correta. 
•  Verifique se as pilhas estão carregadas. 
•  Tente configurar o Wii Remote Plus novamente - retire as baterias, aguarde um   
 minuto e coloque-as novamente. Aguarde alguns segundos e tente sincronizar o   
 controle novamente. 
•  Se não for possível ressincronizar o controle, tente o procedimento a seguir:

1. Desligue o console Wii com o botão Power na frente do console.
2. Desconecte o cabo de energia da tomada por alguns segundos e conecte-o  

novamente.
3. Ligue  o console Wii.
4. Ao ver a tela sobre saúde e segurança, aperte e segure o botão SYNC no console 

por 15 segundos.  Isto limpa as informações de sincronização no console.
5. Sincronize os controles Wii Remote Plus usando os procedimentos na página 22.

 Os botões do Wii Remote Plus ou acessório do controle  
 emperram

Limpe os botões que emperram com o procedimento a seguir:
1. Para o Wii Remote Plus, retire as baterias e desconecte os acessórios antes de limpar.
2. Use uma escova de dentes nova e água quente. Não use água fervente, sabão

ou detergente.
3. Molha a escova na água quente e remova o excesso. Esfregue levemente os botões, 

movendo as cerdas ao redor dos botões e entre as aberturas.
4. Seque o controle com um pano macio ou toalha e deixe secar por pelo menos 

2 horas.
5. Teste os botões e repita o processo se necessário. Não submerja ou derrame 

qualquer tipo de líquido sobre um controle ou acessório.

 O Wii Remote Plus não segue os movimentos do jogador 
(cursor do controle inconstante, não move o bastão, não pode curvar, etc.)

• Se a luzes do controle piscam, mas não permanecem acesas, consulte primeiro as   
 etapas de soluções de problemas nessa página, à esquerda.
• Examine as instruções de configuração da barra de sensor neste manual para 
 colocála na posição correta.
• Verifique se não há objetos bloqueando o sinal entre a barra de sensor, o console Wii  
 e o Wii Remote Plus.
• Verifique se as pilhas estão carregadas.
• Use o suporte para a barra de sensor caso ela esteja localizada abaixo da TV.
• Verifique e ajuste a sensitividade da barra de sensor, se necessário.  (Veja a página 52  
 no Manual de Instruções do Wii - Canais e Configurações).

As seguintes condições podem interferir com a operação do controle:
1. Usar o controle muito próximo ou muito longe da barra de sensor.  A melhor 

distância para a operação é entre 1 e 3 metros.
2. Evite fontes de luz brilhantes, incluindo a luz do sol, atrás ou próximo à TV, 

incidindo sobre o controle ou refletindo sobre a tela.
3. Evite superfícies altamente reflexivas próximo à barra de sensor.
4. Evite fontes de luz infra-vermelha na área de jogo, tais como aquecedores elétri-

cos, à propano ou à querosene, chamas de lareiras, velas, fogões ou outras fontes 
de calor.

5. A interferência de frequênciade rádio pode causar o funcionamento errado do Wii 
Remote Plus. Procure e mova ou desligue os dispositivos sem fio como: telefones 
celulares, teclados sem fios ou mouses ou outros dispositivos similares.

Se você achar que um destes aparelhos possa estar afetando a operação do controle, 
tente remover ou reduzir a fonte de interferência

 O Wii Remote Plus não funciona ou funciona de ma-
neira instável ou inconstante ao jogar um jogo que utiliza 
as funções do Wii MotionPlus.
•  Pode ser necessário recalibrar o Wii Remote Plus devido às seguintes causas:

 1. A troca de baterias no Wii Remote Plus durante o jogo.
 2. A mudança do Wii MotionPlus de um ambiente frio para um quente.

Para recalibrar o Wii Remote Plus, posicione-o em uma superfície plana horizontal 
com os botões virados para baixo. Ele deve estar à 50cm ou mais da televisão ou 
do console Wii para calibrar corretamente. Aguarde alguns segundos e verifique 
a operação. Além disso, examine o livreto de instruções do jogo para informações 
específicas do jogo.

OBS.: Este procedimento deve ser feito durante o jogo.

Caso o Wii ainda não esteja operando corretamente após 
seguir os passos descritos nesta seção, NÃO retorne o console 
à loja. Você perderá dados de jogos salvos, jogos carregados 
do Wii Shop Channel e Wii Points.
Visite o site support.nintendo.com para assistência e opções 
adicionais para soluções de problemas e reparo.

Este produto é aprovado pela ANATEL em conformidade com os procedimentos regula-
mentados pela Resolução Nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para mais informações, visite a ANATEL no site www.anatel.gov.br.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção 
contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar 
interferência a sistemas operando em caráter primário.

Console Wii

Wii Remote Plus

(01)07898499100218

(01)07898499100225
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Garantia  e  assistência  técnica

Acessórios não licenciados

Não conecte acessórios não licenciados ao Wii Remote Plus já que tal uso pode ferir você ou outros, e causar danos ao console. O uso de acessórios não 
licenciados anulará a garantia do produto da Nintendo.

Manual de operaciones de la consola Wii
Configuración del sistema

A Gaming do Brasil oferece a garantia legal de 3 meses e mais uma garantia contratual de 9 meses (total 1 ano) a partir da data de compra registrada na nota fiscal 
do produto. Os custos do frete de envio e retorno do produto à assistência técnica serão assumidos pela Gaming do Brasil. Esta garantia só é válida mediante uma nota 
fiscal e o número de série do produto apresentado de forma visível no aparelho.

AGS Digital Service
Comercial Cine Foto Ltda.

Assisténcia Técnica

AGS Digital Service

Rua Dona Germaine Burchard, 550

Perdizes, São Paulo – SP

Cep 05002-062 

Tel (11) 3875-1333, ramal 111

e-mail: ags. Service @uol.com.br


