Manual de Instruções

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.

Leia atentamente este manual de instruções antes de configurar e utilizar o console Wii U. Se
ainda houver dúvidas depois de ter lido todas as instruções, entre em contato com o serviço de
atendimento ao consumidor no site support.nintendo.com. Manuais de instruções pré-instalados também estão disponíveis para o console e outros softwares e podem ser acessados a partir
do menu HOME. Veja mais informações na próxima página.

Manuais do console Wii U
Tipos de manuais
Manuais impressos
• Guia de início rápido
Contém as instruções básicas necessárias para configurar e usar o seu console Wii U.
• Manual de instruções do Wii U (este manual)
Descreve cada componente do Wii U e contém instruções sobre como recarregar os
controles, ajustar a configuração do console e realizar outros procedimentos. Também
contém informações sobre soluções de problemas e assistência técnica.

Manuais eletrônicos pré-instalados
• Manual eletrônico do Wii U (

)

Descreve as funções do Wii U e contém instruções detalhadas sobre como usar o console.
• Manual eletrônico do menu Wii
Descreve as funções do menu Wii e contém instruções detalhadas sobre como usar o
aplicativo.

Como acessar um manual eletrônico
Aperte
no Wii U GamePad para abrir o menu HOME, e depois toque em
manual eletrônico do Wii U.
• Aperte

para abrir o

ao usar um software para o Wii U para ver o manual eletrônico do software em uso.

• Toque em
no canto inferior esquerdo da tela para fechar o manual e voltar para a tela que
estava visualizando antes de abrir o menu HOME.

Informações sobre reciclagem do produto:
Visite recycle.nintendo.com
IMPORTANTE: As especificações do console Wii U e todos os serviços do Wii U estão em
constante evolução e podemos atualizar ou alterá-los, no todo ou em parte, sem lhe dar aviso
prévio. Tais atualizações ou alterações podem ser necessárias para você jogar novos jogos no
Wii U, desfrutar de novas funcionalidades, ou continuar a acessar os serviços do Wii U. Após a
atualização, se modificações não autorizadas do hardware ou software do seu console Wii U
forem detectadas ou feitas posteriormente, ou se um dispositivo não autorizado for utilizado em
conexão com o console, o console se tornará permanentemente inoperável. O conteúdo que foi
obtido através da modificação não autorizada do hardware ou software do seu console Wii U
será removido.

Menu HOME

Sumário

Use o stylus para tocar na tela e navegá-la. Você também pode usar o botão analógico da direita
ou da esquerda (p. 126) para percorrer o manual.

Compatível somente com discos de jogo Wii ou Wii U fabricados exclusivamente para as
Américas. Este console Wii U é fabricado para uso exclusivo nas Américas.
Selecionar itens
Patentes obtidas e/ou pendentes nos EUA e mercados externos. Para ver uma lista de patentes
da Nintendo, visite patents.nintendo.com.
Obs.: Este produto não contém látex. Este produto cumpre com as leis aplicáveis que proíbem o uso de materiais
tóxicos como chumbo, mercúrio, cádmio, crômio hexavalente, PBB ou PBDE em produtos dirigidos a consumidores

Ver páginas

Mudar páginas

Obs.: As imagens acima são apenas para referência, o conteúdo exibido nas telas pode variar.
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Informações sobre saúde e segurança
Antes de configurar e usar o console Wii U, leia as
informações sobre saúde e segurança a seguir. Leia
também todas as informações disponíveis no aplicativo
Informações sobre saúde e segurança, que pode ser
acessado a partir do menu Wii U. Ele contém instruções e
informações importantes sobre os componentes e
acessórios do Wii U.

ATENÇÃO - Lesão por esforço repetitivo (LER) e fadiga ocular
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:

Informações importantes sobre segurança
Leia as seguintes advertências antes de configurar ou usar o console Wii U. 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 ferimentos. Para mais informações sobre saúde e
segurança, consulte as instruções do software que está usando.
Ao percorrer os manuais do console Wii U, você encontrará o símbolo
seguido de ATENÇÃO
ou CUIDADO, ou poderá ver o termo IMPORTANTE. Estes termos têm significados distintos e
constam abaixo. Leia e entenda os termos e suas informações antes de usar o console Wii U.

• 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 do jogo, pare de jogar e consulte um médico.

CUIDADO - Náusea
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.

ATENÇÃO - Choque elétrico

ATENÇÃO: Avisa sobre formas incorretas de usar o console Wii U que podem resultar em
lesões graves.
CUIDADO: Alerta sobre maneiras incorretas de usar o console Wii U que podem resultar
em lesões a pessoas e danos ao console Wii U, componentes, softwares ou acessórios.
IMPORTANTE: Avisa sobre o uso incorreto do console Wii U que pode causar danos ao
console Wii U, componentes, jogos ou acessórios.

ATENÇÃO - Convulsões
• Algumas pessoas (por volta de 1 em 4.000) podem sofrer de convulsões ou desmaios
ocasionados por luzes piscantes e imagens repetitivas, e isso poderá ocorrer enquanto
assistem à TV ou jogam videogames, mesmo que nunca tenham tido convulsões.
• Qualquer pessoa que tenha tido convulsões, perda de consciência, ou outro sintoma
relacionado a uma condição epilética, deve consultar um médico antes de jogar videogames.
• É recomendado que um adulto supervisione a criança ao jogar videogames. Pare o jogo e
consulte um médico se você ou a sua criança apresentar algum dos seguintes sintomas:
Convulsões
Espasmos musculares
Perda de consciência
Visão alterada

Movimentos involuntários

Desorientação

Para evitar choque elétrico ao usar este console:
• Não use o Wii U 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.
• Certifique-se de que o adaptador AC está totalmente inserido na tomada ou na extensão.
• Sempre desconecte os cabos com cuidado, segurando-os pelo plugue e não pelo fio.
Certifique-se que o console está desligado, antes de desconectar o adaptador AC da tomada.

ATENÇÃO - Interferência de frequência de rádio
É possível que o console Wii U e os acessórios, incluindo os controles Wii U GamePad, Wii U Pro
Controller e Wii Remote, emitam ondas de rádio que possam afetar a operação de
equipamentos eletrônicos que estejam próximos, inclusive marca-passos cardíacos.
• Não opere o console Wii U ou acessórios a menos de 23 cm (9”) de um marca-passo.
• Se você tiver um marca-passo ou outro dispositivo médico implantado, não use o console
Wii U e os acessórios sem antes consultar um médico ou o fabricante do dispositivo médico.

Para reduzir a possibilidade de convulsões ao jogar videogames:
1.
2.
3.
4.
5.

Sente-se 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.

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

Tipo de laser: laser semicondutor

		

Potência do laser: máx. 0,6 mW, máx. 0,9 mW

Comprimento da onda do laser: 405 nm, 660 nm
Abertura numérica: 0,85; 0,6
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ATENÇÃO - Vazamento de bateria
Os controles Wii U GamePad e Wii U Pro Controller usam baterias de íons de lítio recarregáveis.
O vazamento das substâncias contidas na bateria, ou os produtos da combustão dessas
substâncias, podem causar ferimentos físicos, assim como danos ao console Wii U. Se ocorrer
vazamento de bateria, evite o contato com a pele. Se ocorrer contato com a pele, lave
imediatamente por completo com água e sabão. Se o líquido que estiver vazando da bateria
entrar em contato com seus olhos, enxágue-os imediatamente e completamente com água, e
procure um médico.
Para evitar o vazamento de baterias:
•
•
•
•

Não exponha a bateria a choques físicos excessivos, vibrações, ou líquidos.
Não desmonte, deforme ou tente consertar a bateria.
Não descarte a bateria no fogo.
Não toque nos terminais da bateria ou cause curto-circuito entre os terminais com um
objeto metálico.
• Não descasque ou danifique o rótulo da bateria.
Alguns acessórios do console Wii U usam pilhas AA. A Nintendo recomenda pilhas alcalinas
de alta qualidade para melhor desempenho e durabilidade. Se usar pilhas recarregáveis de
hidreto metálico de níquel (NiMH), certifique-se de seguir as instruções de uso e segurança do
fabricante.
O vazamento de ácido das pilhas pode provocar lesões, além de danos ao console e aos
acessórios. Se ocorrer vazamento de 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 o vazamento de pilhas:
• Não misture pilhas usadas e novas (substitua todas as pilhas ao mesmo tempo).
• Não misture diferentes marcas de pilhas.
• A Nintendo recomenda o uso de pilhas alcalinas. Não use pilhas de íons de lítio, níquelcádmio (NiCd), ou de zinco-carbono.
• Não deixe as pilhas dentro do Wii Remote por longos períodos sem uso.
• Não recarregue pilhas alcalinas ou não recarregáveis.
• Não coloque as pilhas do lado contrário. Verifique se as extremidades positiva (+) e negativa
(-) estão voltadas para as direções corretas. Insira o lado negativo primeiro. Ao retirar as
pilhas, remova primeiro o lado positivo.
• Não use pilhas danificadas, deformadas ou com vazamento.
• Não descarte as pilhas no fogo.
O console Wii U usa uma bateria de lítio do tipo moeda. Este tipo de bateria contém
composto(s) com perclorato e pode requerer manejo especial. Não remova a bateria do
console Wii U, a não ser que seja necessário substituí-la.

PRECAUÇÕES AO USAR ADAPTADORES AC
Leia e siga as precauções abaixo quando configurar e usar o console Wii U. Ignorar estas
precauções pode resultar em danos ao console Wii U ou aos acessórios.
•
•
•
•
•

Conecte o adaptador AC a uma tomada de fácil acesso que esteja próxima ao console Wii U.
Mantenha a ventilação livre de obstruções ao redor do adaptador AC e do console Wii U.
Não exponha o adaptador AC e o console Wii U ao calor excessivo.
Não exponha o adaptador AC e o console Wii U a nenhum tipo de umidade.
Não coloque objetos que contenham líquidos sobre ou próximos ao adaptador AC ou ao
console Wii U.

Para mais informações, leia a parte inferior do adaptador AC.
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Componentes do Wii U

Botão POWER
Aperte para ligar ou desligar o console Wii U.

Console Wii U

Indicador de POWER

Parte da frente (com a tampa das entradas aberta)

Indica o status do console (p. 138).
(Azul): Ligado
(Vermelho): Desligado

Botão EJECT
Aperte para retirar discos do console.

LED de discos
Acende quando um disco é inserido no console.

Usado para inserir discos de jogo Wii U ou Wii.

Botão SYNC
Aperte o botão SYNC para sincronizar com o console Wii U os controles Wii U GamePad,
Wii U Pro Controller (vendido separadamente), ou Wii Remote Plus (vendido
separadamente) (p. 140).

Entrada para cartões SD
Usada para inserir cartões SD (vendidos separadamente). Para mais informações, consulte a
seção sobre cartões SD no manual eletrônico do Wii U ( ).

Componentes do Wii U

Componentes do Wii U

Slot de discos

Entradas USB
Usadas para conectar dispositivos USB (vendidos separadamente; dispositivos USB são
geralmente marcados com o símbolo
). Para mais informações, consulte a seção sobre
dispositivos USB no manual eletrônico do Wii U ( ).
Lado direito

Parte de trás

Tampa da bateria
Inclui uma bateria do tipo moeda (CR2032).
• Consulte a seção sobre vazamento de baterias em Informações sobre saúde e
segurança (p. 120) para ler advertências importantes sobre este tipo de bateria.
• Não remova a bateria do console Wii U, a não ser que seja necessário substituí-la.

Entradas de ar
Entrada do adaptador AC
Saída do cabo AV
Entrada da barra de sensor
Entrada do cabo HDMI™
Saída de ar
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Wii U GamePad

Indicador de bateria
Indica a carga restante na bateria e o status de recarregamento (p. 135).

Parte da frente

Botão HOME
Exibe o menu HOME. No menu HOME você pode configurar os controles Wii U GamePad e
Wii Remote, ou consultar manuais eletrônicos pré-instalados, como o manual eletrônico do
Wii U ( ).

Microfone
Tela tátil

A tecnologia NFC (near-field communication, ou comunicação de curto alcance) embutida
no controle permite a leitura de e/ou troca de dados com um cartão ou outro dispositivo
compatível. Funciona com softwares para o Wii U especialmente desenvolvidos para usar
esta tecnologia (para verificar a compatibilidade de um jogo com NFC, verifique a
embalagem do jogo).

Como usar a tela tátil
Use o stylus ou a ponta dos dedos para
tocar na tela.

Toque e deslize a ponta do stylus na superfície da tela tátil.

Componentes do Wii U

Componentes do Wii U

Sensor NFC

Botão analógico da esquerda
• Além das funções de alavanca, também pode ser apertado.

Botão direcional +
Barra de sensor
Permite que o Wii Remote seja usado em conjunto com o Wii U GamePad, de forma a
interagir com ele (funcionalidade compatível somente com softwares específicos).

Câmera
Botões A / B / X / Y

• Se a tela tátil não responder aos comandos corretamente, você pode calibrá-la através da
função Calibrar tela tátil, na configuração do console do menu Wii U. Se não for possível
selecionar itens do menu Wii U usando a tela tátil, utilize o botão direcional + e .

Botão analógico da direita
• Além das funções de alavanca, também pode ser apertado.

Como utilizar o apoio ou a base de recarga

Botão + / START

Coloque o apoio para o Wii U GamePad ou a base de recarga
do Wii U GamePad (inclusos somente no pacote Deluxe Set) em
uma superfície horizontal plana, e coloque o controle sobre o
acessório, posicionando-o de forma correta.

Botão — / SELECT
Alto-falantes

• Não coloque o Wii U GamePad na posição vertical.

Botão POWER

• Ao utilizar a tela tátil ou os botões, segure o Wii U GamePad
com as mãos (não utilize o apoio ou a base).

Aperte para ligar ou desligar o console Wii U e o Wii U GamePad (p. 138).

Botão TV
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Aperte para usar o Wii U GamePad como controle remoto da TV. Permite que você controle
a TV ou um decodificador de TV a cabo ou por satélite (p. 138).
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Parte de cima

Botões L e ZL
Botões R e ZR
Suporte para o stylus
• Quando não estiver usando o stylus, coloque-o de volta no suporte.

Volume
Deslize o botão de volume para ajustar o nível do volume dos alto-falantes.

Transmissor de infravermelhos
Recebe e envia dados, usando o sistema de comunicação através de raios infravermelhos.

Parte de trás

Usada para conectar fones de ouvido estéreo (vendidos separadamente).
• Se houver fones de ouvido conectados, os alto-falantes não emitirão sons.

Entrada do adaptador AC
Usada para conectar o adaptador AC Wii U GamePad (p. 134).

Saliência do GamePad
Apoio para as mãos

Componentes do Wii U

Componentes do Wii U

Saída de áudio

Tampa da bateria
Remova a tampa da bateria quando for necessário substituir a bateria recarregável (p. 158).
• Não remova a tampa a menos que for preciso substituir a bateria ou verificar se ela está
instalada corretamente.

Botão SYNC
Aperte o botão SYNC para sincronizar o Wii U GamePad com o console (p. 140).

Terminais de recarga
Conectam-se aos terminais da base de recarga durante o recarregamento.

Parte de baixo
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Entrada para acessórios
Usada para conectar acessórios externos ao Wii U GamePad.
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Wii Remote Plus (acessório opcional)

Botão +

• Vendido separadamente. Pode ser usado somente com softwares para o Wii e softwares
para o Wii U compatíveis com controles Wii Remote (para verificar se há compatibilidade,
verifique a embalagem do jogo). O Wii Remote Plus pode ser usado no menu Wii.

Alto-falante

Partes da frente e de trás

Botão 1
Botão 2
LEDs de jogadores
Indica para qual jogador o controle em uso está configurado (jogador 1, 2, 3, ou 4).

Botão B

Trava da alça
Botão SYNC
Aperte SYNC para sincronizar o Wii Remote Plus com o console (veja o quadro abaixo).

Encaixe para alça
Entrada para acessórios

Componentes do Wii U

Componentes do Wii U

Alça do Wii Remote

Permite a conexão de acessórios externos, como o Nunchuk.

Alça

Como usar o botão SYNC
Em alguns modelos de Wii Remote, é
preciso remover a tampa da bateria
para apertar o botão SYNC.
A ilustração mostra o controle
sem a tampa da bateria.

Janela para o ponteiro
Botão POWER
Aperte para ligar ou desligar o console Wii U.

Botão direcional +
Botão A

Como recalibrar o Wii Remote Plus
Se o cursor na tela da TV se move quando o Wii Remote Plus não está sendo movimentado,
ou se o cursor não reflete os movimentos do Wii Remote Plus, pode ser necessário ter que
recalibrar o controle devido às seguintes causas:
• A troca de pilhas do Wii Remote Plus durante o jogo.
• A mudança do Wii Remote Plus de um ambiente frio para um quente.

Botão —

Para recalibrar o Wii Remote Plus, posicione-o em uma superfície plana horizontal com os
botões virados para baixo. Aguarde alguns segundos e verifique a operação. Para mais
informações, consulte as instruções do jogo.

Botão HOME

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

Exibe o menu HOME. No menu HOME você pode configurar os controles Wii U GamePad e
Wii Remote, ou consultar manuais eletrônicos pré-instalados, como o manual eletrônico do
Wii U ( ).
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Wii U Pro Controller (acessório opcional)
• Vendido separadamente. Pode ser usado somente com softwares para o Wii U compatíveis
com controles Wii U Pro Controller (para verificar se há compatibilidade, verifique a embalagem do jogo). O Wii U Pro Controller pode ser usado no menu Wii U e para realizar procedimentos no console Wii U.

Parte da frente

Botão analógico da esquerda
• Além das funções de alavanca, também pode ser apertado.

Botões L e ZL
Entrada USB
Usada para recarregar o controle através da conexão do cabo USB (p. 136).

Indicador de bateria
Indica a carga restante na bateria e o status de recarregamento (p. 137).

Botões R e ZR

• Além das funções de alavanca, também pode ser apertado.

Botão — / SELECT
Botão HOME
Exibe o menu HOME. No menu HOME você pode configurar o Wii U Pro Controller, verificar
a carga restante na bateria ou consultar manuais eletrônicos pré-instalados, como o manual
eletrônico do Wii U ( ).

Componentes do Wii U

Componentes do Wii U

Botão analógico da direita

Botão + / START

Parte de trás

Botões A / B / X / Y
LEDs de jogadores
Indica para qual jogador o controle em uso está configurado (jogador 1, 2, 3, ou 4).

Botão POWER
Aperte para ligar ou desligar o console Wii U (p. 123).

Botão direcional +
Tampa da bateria
Remova a tampa da bateria quando for necessário substituir a bateria recarregável (p. 158).
• Não remova a tampa a menos que for preciso substituir a bateria ou verificar se ela está
instalada corretamente.

Botão SYNC
Aperte o botão SYNC para sincronizar o Wii U Pro Controller com o console (p. 140).

Botão RESET
Para mais informações sobre este botão, consulte O Wii U Pro Controller não está
respondendo a comandos, na seção Soluções de problemas do manual eletrônico do
Wii U ( ).
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Como recarregar o Wii U GamePad
Obs.: Os adaptadores AC que acompanham este
console podem ser diferentes dos modelos mostrados
nas ilustrações. Para mais informações, veja o folheto
incluso na embalagem.
O Wii U GamePad pode ser recarregado com o
adaptador AC ou com o adaptador AC e a base de
recarga do Wii U GamePad (inclusa somente no pacote
Deluxe Set). Para mais detalhes sobre como usá-los, veja
o passo-a-passo nas ilustrações abaixo.

• A temperatura ideal para o recarregamento da bateria é 10°-35°C (50°-95°F).
• Certifique-se de recarregar a bateria antes do primeiro uso, ou se não tiver utilizado o console
por muito tempo.
• Se você estiver usando o controle durante o recarregamento, o indicador de bateria pode
permanecer ligado, mesmo que a carga esteja completa.

Opções para recarregar a bateria
Usar o adaptador AC

• O adaptador AC Wii U GamePad, modelo WUP-011, deve ser usado apenas com o Wii U
GamePad ou a base de recarga do Wii U GamePad (para mais informações, veja o folheto incluso
na embalagem). Ele não é compatível com nenhum outro produto da Nintendo. Não utilize o
adaptador AC com transformadores de voltagem, interruptores de luz ajustáveis, ou qualquer
outro equipamento. O adaptador AC deve ser usado somente em tomadas simples (AC).
• Antes de inserir o plugue do adaptador AC na entrada do adaptador AC do controle, certifique-se que ele está virado para a direção certa.
• Insira o plugue completamente, segurando-o de forma que esteja corretamente alinhado com a
entrada.
• Quando estiver desconectando qualquer plugue do Wii U GamePad, base de regarga, ou
tomada, puxe pelo próprio plugue, e não pelo fio.

Duração da bateria e tempo de recarga aproximados

•Tempo de recarga: aproximadamente 2,5 horas

O tempo de recarga varia, dependendo de como o console é usado e da carga restante
na bateria.

•Duração da bateria: aproximadamente 3–5 horas

A durabilidade da bateria varia, dependendo de alguns fatores, como as funções que
você utiliza (ex.: a câmera ou o microfone), o uso de funções sem fio, a temperatura do
ambiente, e o brilho da tela.
• A configuração de fábrica do brilho da tela é 4. Você pode mudar o brilho da tela
acessando a função Configurar controles, a partir do menu HOME.

Quando o recarregamento terminar, desconecte o adaptador AC primeiro da tomada e depois
do Wii U GamePad, retirando-o diretamente da entrada do adaptador AC do controle.

Como recarregar o Wii U GamePad

Como recarregar o Wii U GamePad

O indicador de bateria exibirá a cor laranja durante o recarregamento e se apagará quando a
carga estiver completa.

IMPORTANTE:

Economia de energia
O modo de economia de energia aumenta a duração da bateria através do ajuste automático do brilho e da cor da tela, de acordo com as imagens sendo exibidas. Para ativar esta
função, acesse a configuração do console, toque em Configurar controles e depois em
Wii U GamePad.

Indicador de bateria
Usar o adaptador AC e a base de recarga
• Coloque a base de recarga em uma superfície plana e estável durante o uso.

A cor e o status do indicador de bateria mudam, dependendo da carga restante na bateria.
• Não é possível continuar usando o Wii U GamePad se a bateria acabar durante um jogo. Se o
indicador de bateria ficar vermelho, recarregue o Wii U GamePad.
Carga completa
Baixa

Carga restante na
bateria

Muito baixa

Status do indicador de
bateria
(Desligado)
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(Vermelho (Vermelho
constante) piscando)
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Como recarregar o Wii U Pro Controller
Indicador de bateria
O Wii U Pro Controller foi desenvolvido para o uso
exclusivo com o console Wii U. Ele é vendido
separadamente.
O indicador de bateria exibirá a cor laranja durante o
recarregamento e se apagará quando a carga estiver
completa.
• Certifique-se de recarregar a bateria antes do primeiro
uso, ou se não tiver utilizado o console por muito
tempo.

A cor e o status do indicador de bateria mudam, dependendo da carga restante na bateria.
• Não é possível continuar usando o Wii U Pro Controller se a bateria acabar durante um jogo.
Se o indicador de bateria ficar vermelho, recarregue o Wii U Pro Controller.
Carga completa
Baixa

Carga restante na
bateria

Muito baixa

• Para recarregar o controle, o console Wii U tem que estar ligado.
• Antes de usar controles sem fio, é preciso recarregá-los e sincronizá-los com o console
Wii U (p. 140).

Recarregamento
Conecte o cabo USB do Wii U Pro Controller ao controle e ao console, como mostra a figura
abaixo. Certifique-se de que os plugues estão completamente inseridos nas entradas.

Status do indicador de
bateria
(Desligado)

(Vermelho
constante)

(Vermelho
piscando)

Como recarregar o Wii U Pro Controller

Como recarregar o Wii U Pro Controller

• A temperatura ideal para o recarregamento da bateria é 10°-35°C (50°-95°F).

Duração da bateria e tempo de recarga aproximados

•Tempo de recarga: aproximadamente 4,5 horas

O tempo de recarga varia, dependendo de como o console é usado e da carga restante
na bateria.

•Duração da bateria: aproximadamente 80 horas

A durabilidade da bateria varia, dependendo de alguns fatores, como as funções que
você utiliza (ex.: a função de vibração), o uso de funções sem fio, e a temperatura do
ambiente.
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Como ligar e desligar o console Wii U
Como desligar o console
Você pode ligar ou desligar o console usando o próprio console Wii U ou o Wii U GamePad.
É preciso sincronizar o Wii U GamePad com o console Wii U antes do uso (p. 140).

Opções para ligar o console
Usar

(botão POWER) no Wii U GamePad

Aperte
no Wii U GamePad para ligar o console e
exibir a tela tátil.

• O indicador de POWER não se apaga quando o console está desligado, a menos que o
console esteja desconectado da tomada.
• Não é possível desligar o console usando o Wii U GamePad se estiver usando o menu Wii ou
um disco de jogo Wii.

Desligamento automático
O console Wii U pode ser configurado para se desligar automaticamente se permanecer
inoperante por um certo período de tempo. Você pode ativar ou desativar esta função selecionando Desligamento automático, na configuração do console do menu Wii U.
• A configuração de fábrica para o desligamento automático é 1 hora.

Usar
Aperte
Wii U.

(botão TV) no Wii U GamePad
no GamePad para exibir a tela da função Controle Remoto (TV). Toque em Jogar

• A função de controle remoto permite que você controle a TV usando o GamePad. Para mais
informações, consulte a seção Controle Remoto (TV) no manual eletrônico do Wii U ( ).

Como desligar somente a tela do Wii U GamePad
Se a tela do GamePad não estiver sendo usada, você pode desligá-la para economizar bateria.
Para desligar a tela, abra o menu HOME e selecione Configurar controles.

Como ligar e desligar o console Wii U

Como ligar e desligar o console Wii U

• Você também pode apertar
no Wii Remote ou
Wii U Pro Controller para ligar o console.

Aperte e segure o botão POWER no console ou Wii U GamePad por pelo menos 1 segundo.
O console e a tela do Wii U GamePad se desligarão, e o indicador de POWER ficará vermelho.

Tela de seleção de usuários
Após o console ser ligado, a tela de seleção de usuários é exibida. Depois que um usuário
é selecionado, o menu Wii U é exibido na tela do Wii U GamePad.

138

139

Como sincronizar controles
Antes de usar um Wii U GamePad, Wii U Pro Controller, ou Wii Remote, é preciso sincronizá-lo
com o console Wii U. Depois de sincronizar, é possível ligar ou desligar o console apertando
no controle. Para informações específicas sobre como sincronizar um Wii U GamePad, consulte a
seção Sincronização do Wii U GamePad no final desta página.
• Para utilizar um Wii Remote, primeiro é preciso instalar a barra de sensor que acompanha o
produto (p. 141). Alguns títulos de software não requerem o uso da barra de sensor.
• Um controle deve sempre ser sincronizado com o console com o qual você deseja utilizá-lo.
Se um controle foi sincronizado com um console diferente, será preciso sincronizá-lo
novamente com o console que pretende usar.

IMPORTANTE: Antes de utilizar um controle Wii Remote ou Wii Remote Plus, leia as
informações sobre saúde e segurança no menu Wii U.
Para usar softwares compatíveis com controles Wii Remote, é preciso instalar a barra de sensor
(acompanha os controles). Veja as instruções abaixo. (Alguns títulos de software não requerem o
uso da barra de sensor.)

Como instalar a barra de sensor
Conecte a barra de sensor ao
console Wii U.
Obs.: Se você já possui uma barra de sensor
instalada para um console Wii, é só conectá-la ao
console Wii U. Não é preciso instalar uma outra
barra de sensor.

Sincronização de controles
Para sincronizar um Wii Remote, Wii U Pro Controller, ou
outro acessório compatível, abra o menu Wii U e depois
aperte SYNC na parte da frente do console Wii U.

Remova o filme protetor das placas
de espuma, na parte inferior da
barra de sensor.

Siga as instruções na tela e aperte SYNC no controle para
finalizar o processo de sincronização.
É possível sincronizar até 10 controles com o console. Se
você sincronizar controles adicionais, os dados da
sincronização mais antiga serão substituídos pelos dados
da sincronização mais recente.

Controles Wii Remote

Como sincronizar controles

• Para mais informações sobre como sincronizar o Wii Balance Board, consulte o manual de
instruções que acompanha o software compatível.

Controles Wii Remote

Monte a barra de sensor acima ou abaixo da TV.
O LED de jogadores no controle se acenderá
quando a sincronização estiver concluída. O LED
de jogadores mostra qual jogador está configurado para cada controle.

Veja a seção Montagem da barra de sensor na próxima página para mais informações.
J1
J2
J3
J4
LED de jogadores do Wii Remote

Sincronização do Wii U GamePad
Para sincronizar um Wii U GamePad, primeiro abra o
menu Wii U. Aperte SYNC na parte da frente do console
Wii U duas vezes, depois aperte SYNC no Wii U
GamePad.
Siga as instruções na tela para inserir os símbolos
corretamente.
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Se montar a barra de sensor abaixo da TV:
No menu Wii U, abra a configuração do console e selecione Wii Remote e barra de
sensor. Toque em Posição da barra de sensor para configurar a posição da barra de
sensor. Selecione Abaixo da TV. (É necessário fazer isso para que os controles Wii Remote
funcionem corretamente.)
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Montagem da barra de sensor
A barra de sensor deve estar
alinhada com o ponto central da
TV, virada de frente para os
jogadores.
• Não monte a barra de sensor sobre as
saídas de ar da TV.

Monte a barra de sensor na
mesma superfície onde a TV
está apoiada.

• Certifique-se de colocar a capa do Wii Remote antes de usá-lo, para reduzir o risco de danos
ao controle, objetos próximos e pessoas.
Pode ser necessário retirar a capa para substituir as pilhas, por exemplo. Caso retire a capa do
Wii Remote, recoloque-a antes de continuar a jogar.

Como instalar pilhas no Wii Remote
Tire a capa da base do Wii Remote
e puxe a alça para fora do orifício
da capa.

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

Controles Wii Remote

Controles Wii Remote

Posicione a barra de sensor de
forma que a parte da frente
ultrapasse ligeiramente a
superfície da tela da TV.

Capa do Wii Remote

Recomendações para a utilização do Wii Remote
Para obter os melhores resultados ao usar o Wii Remote:
• A parte da frente da barra de sensor deve estar
totalmente visível e virada diretamente para você.
• Evite obstruir o sinal entre o controle e o console ou a
barra de sensor.

Insira as pilhas no compartimento,
começando pela extremidade
negativa (–). Quando remover as
pilhas, retire a extremidade positiva
primeiro (+).

• Sente-se (ou fique de pé) de frente para a TV a uma
distância de 1 a 3 m (3 a 10') .
• Evite colocar a TV próxima a (ou em frente a) entradas
de luz muito intensa.
Se o Wii Remote não funcionar corretamente, selecione
Wii Remote e barra de sensor na configuração do
console para ajustar as configurações, ou consulte
Controles Wii Remote na seção Soluções de
problemas (p. 169).
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Recoloque a tampa e insira a alça do
Wii Remote de volta no orifício da parte
de baixo da capa. Recoloque a capa na
base do controle.
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Caso tenha retirado a capa do
controle por completo, recoloque-a
empurrando o controle para dentro
da capa. A parte superior do
controle deve se encaixar com a
parte de cima da capa.
• Insira a alça do Wii Remote de volta no
orifício da parte de baixo da capa.

Como usar a alça do Wii Remote
Abra a alavanca na trava da alça e passe a mão por dentro da
alça. Segure o controle firmemente.

(O Nunchuk é um acessório opcional do Wii Remote e é vendido separadamente.)
IMPORTANTE: Antes de utilizar o Nunchuk, leia as
informações sobre saúde e segurança no menu Wii U.
• O Nunchuk só pode ser usado em conjunto com um
controle Wii Remote e com jogos que tenham funções
compatíveis. Para mais informações, consulte as
instruções do software que está usando.

Instale o Nunchuk de acordo com as instruções abaixo. Insira a alça do Wii Remote no gancho
para alça do Nunchuk para evitar que o plugue do Nunchuk se separe da entrada para
acessórios do Wii Remote e atinja pessoas ou objetos.

Passe a alça do Wii Remote pelo
gancho para alça do plugue do
Nunchuk, como mostra a
ilustração.

Controles Wii Remote

Controles Wii Remote

Tampe a entrada para acessórios,
localizada na parte de baixo do
controle, com a tampa da entrada.

Como usar o Nunchuk

Insira o plugue do Nunchuk na
entrada para acessórios, na parte de
baixo do Wii Remote, até ouvir um
clique.

Deslize a trava da alça de forma que a alça não se solte do seu
pulso. Feche a alavanca para manter a trava da alça no lugar.
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Abra a alavanca na trava da alça e passe a mão por dentro da
alça. Deslize a trava da alça de forma que a alça não se solte do
seu pulso. Feche a alavanca para manter a trava da alça no lugar.
Segure o Wii Remote firmemente.

Controles Wii Remote

Como desconectar o Nunchuk
Aperte o ajuste de trava nas laterais do plugue do
Nunchuk, como mostra a ilustração. Retire o plugue
da entrada, na parte de baixo do controle.

146

Configuração
do console
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Configuração do console

Configuração de usuários

Na Configuração do console, é possível configurar
muitas das funções do console Wii U, incluindo a
conexão de internet ou o gerenciador de dados, ou ter
acesso a informações, como identificar a versão atual do
console.

No Wii U, dados salvos de jogos, horários de jogos e outras informações de jogadores podem
ser salvos e gerenciados por cada usuário do console.
Se mais de uma pessoa for usar o console, leia as informações abaixo sobre como adicionar
vários usuários ou mudar de um usuário para outro.

• Os ajustes feitos através da configuração do console
são os mesmos para todos os usuários. Não é possível
que cada usuário tenha uma configuração diferente.

Como adicionar usuários
Para adicionar um usuário, toque em Novo usuário na
tela de seleção de usuários, exibida logo que o console
Wii U é ligado. Depois, siga as instruções na tela.

Como configurar o console
Consulte a seção Configuração do console no manual eletrônico do Wii U (
informações sobre os itens que você pode configurar.

) para mais

Categorias
Toque no ícone da categoria para configurar as opções disponíveis.

Lista das opções e/ou funções disponíveis dentro de uma categoria
Versão atual do console

Para usar serviços e funções online, primeiro é necessário
ajustar várias configurações, incluindo as da conexão de
internet. Para mais informações, consulte a seção
Configurar usuário no manual eletrônico do Wii U ( ).
• O número máximo de usuários para um único console
Wii U é 12.
• Também é possível adicionar um usuário tocando no personagem Mii exibido no canto
superior esquerdo do menu Wii U.

Você pode abrir a tela de seleção de usuários tocando no personagem Mii exibido no canto
superior esquerdo do menu Wii U. Toque no personagem Mii do usuário desejado para
selecioná-lo como usuário atual.

Lista dos ícones de cada categoria
Toque em um ícone para selecionar uma
categoria, ou percorra as páginas da
configuração do console usando o stylus ou
tocando na flecha.

Toque em Configurar usuário para mudar o Mii de um usuário ou deletar um usuário.

Configuração de usuários

Configuração do console

Como mudar de usuário

Descrição das configurações
A tela da TV exibirá mais informações sobre como configurar a
categoria ou função específica que você selecionou.
Use o botão analógico da direita no Wii U GamePad para mover
a tela da TV para cima e para baixo.
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Configurações de internet

Conexões de internet banda larga
Pode haver várias maneiras de obter uma conexão de internet banda larga na sua residência.
Provedores de conexões a cabo, DSL ou de fibra óptica estão entre os mais comuns. Para mais
informações, consulte os provedores de internet banda larga da sua cidade.

Conecte-se à internet para baixar softwares que não
estão disponíveis nas lojas e usar o modo online para
jogar com pessoas de todo o mundo.

Aparelho de conexão (com ou sem fio)
Você vai precisar de um dos aparelhos abaixo:

Adaptador LAN do Wii (vendido separadamente)

Requisitos para estabelecer uma conexão

O adaptador LAN se conecta à internet através de uma conexão a cabo.
Veja o manual de instruções do adaptador LAN do Wii para mais
informações sobre como conectar um adaptador LAN.

O que você precisa depende do que já está disponível em sua residência.
Você possui uma conexão de internet
banda larga, como por exemplo a cabo
ou DSL?

Sim
Você possui uma rede sem fio (através
de um ponto de acesso sem fio)?

O seu ponto de acesso sem fio é
compatível com os padrões 802.11n,
802.11g, ou 802.11b?

Não

Configure uma rede sem fio (veja a
próxima página)

Não

Instale um adaptador LAN do Wii
[RVL-015] (veja a próxima página).

A configuração do ponto de acesso pode ser simplificada se você usar um
aparelho com as seguintes características:
AOSS

Wi-Fi Protected Setup

• Caso estiver usando um modem que não funcione como roteador, você precisará também de
um roteador de banda larga.
• Visite support.nintendo.com para ver uma lista de pontos de acesso (roteadores) compatíveis
com o console Wii U. Não é possível usar pontos de acesso compatíveis somente com o
padrão 802.11a.

Quando a sua rede sem fio estiver disponível...
Sim
Configure a conexão de internet
tocando em Internet, na configuração
do console do menu Wii U.
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Use um ponto de acesso que seja compatível com os padrões 802.11n,
802.11g, ou 802.11b para estabelecer uma conexão sem fio.

Não

Configure a conexão de internet tocando em Internet, na configuração do console do
menu Wii U.

Configurações de internet

Configurações de internet

Sim

Ponto de acesso sem fio (vendido separadamente)

Instale um ponto de acesso que seja
compatível com os padrões 802.11n,
802.11g, ou 802.11b (veja a próxima
página).
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Controle dos Pais
O Controle dos Pais permite ao usuário limitar o
download e uso de certos conteúdos no console Wii U e
restringir o uso de certas funções.
• Quando o Controle dos Pais está ativado, não é
possível acessar algumas funções, como por exemplo
as configurações de internet, a transferência de dados
e a formatação do console. Para acessar tais funções
neste caso, é necessário inserir o PIN.
IMPORTANTE: O Controle dos Pais deve ser configurado por um adulto (pais ou tutores legais).

PIN de identificação
Não esqueça o PIN e a resposta da pergunta secreta que você
criou ao configurar o Controle dos Pais. Se esquecer, toque em
Esqueci no canto superior direito da tela tátil, e siga as instruções exibidas na tela.

Opções de restrição
Para mais informações, consulte a seção Controle dos Pais no manual eletrônico do Wii U (

Controle dos Pais

IMPORTANTE: As opções de restrição dependem da disponibilidade de funcionalidades do
console. Pode ser necessário atualizar o console para obter uma lista mais completa de
opções de restrição.
Restrição de jogos

Restringe o uso (e a compra através do Nintendo eShop) de
softwares acima da classificação indicativa selecionada.

Interação online em jogos

Restringe o uso de funções online e a troca de conteúdo
através de jogos.

Navegador de internet

Restringe o uso do navegador de internet.

Compras online Wii U

Restringe o uso de cartões de crédito ou a compra de
softwares através de serviços como o Nintendo eShop.

Miiverse

Restringe a visualização e publicação de conteúdo no Miiverse.

Registro de amigos

Restringe o registro de novos amigos.

Mídias digitais (exluindo jogos)

Restringe a visualização de vídeos transmitidos através da
internet. Alguns softwares que são capazes de reproduzir
vídeos também poderão ser restringidos.

Gerenciador de dados

Restringe o uso do gerenciador de dados para deletar ou
mover dados salvos e softwares.

Configurações de internet

Restringe adicionar, modificar, ou deletar as configurações de
internet.

• Algumas funções, como a adição de novos usuários (p. 149) e a formatação do console, são
restringidas automaticamente.
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).

• O menu Wii U e o menu Wii têm opções de restrição diferentes.
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Transferência de dados
Como transferir dados
Você pode transferir softwares, dados salvos de jogos, e
outros tipos de dados do console Wii para o console Wii U.

IMPORTANTE: Para evitar a perda de dados, bem
como danos ao console e seus componentes, não
remova o cartão SD, desligue o console, ou
desconecte o adaptador AC durante a transferência
de dados.

Além do console Wii U, você precisa dos seguintes itens
para fazer a transferência:
console Wii que esteja funcionando e 2 controles
• Um
Wii Remote - um sincronizado com o console Wii e o

Os dois consoles precisam estar conectados a uma TV. Se
os dois consoles estiverem conectados à mesma TV, será
preciso alternar entre os dois consoles durante o
processo de transferência. Isso pode ser feito de duas maneiras:

outro sincronizado com o console Wii U (p. 140).

cartão de memória SD ou SDHC (com no mínimo
• Um
512 MB de espaço livre)

• Uma conexão de internet banda larga (os dois consoles deverão estar conectados à internet)

IMPORTANTE: Os dados transferidos para o console Wii U são permanentemente deletados
do console Wii. Uma vez transferidos para o console Wii U, os dados não poderão ser
transferidos de volta ao console Wii. Não é possível transferir dados do console Wii U para
o console Wii.

• Conecte o cabo AV que acompanha o console Wii (cabo AV Wii) à TV e a cada console,
alternando entre o Wii e o Wii U durante o processo de transferência. (O cabo e o cartão SD
deverão ser retirados e recolocados no outro console ao mesmo tempo).
O gráfico abaixo descreve o passo-a-passo do processo de transferência. Siga as instruções no
gráfico e na tela da TV. Use o Wii Remote para navegar a tela e selecionar itens.

Dados que podem ser transferidos
É possível transferir apenas os dados listados abaixo. Todos os dados que podem ser
transferidos serão transferidos de uma só vez. Não é possível selecionar dados isolados e
transferi-los separadamente.
Para mais informações, visite support.nintendo.com/wiiu/transferdata.

Softwares para
o Wii

• Dados salvos de softwares para o Wii
• WiiWare e dados salvos
• Títulos de Virtual Console e dados salvos
• Conteúdo extra

Wii Shop
Channel

• Wii Points
• Histórico de atividade da conta do Wii Shop Channel

1

Outros

1, 2

1, 2

3

1.	 Insira o cartão de memória SD no console
Wii U.
2.	 No Wii U, abra o menu Wii e selecione
Wii System Transfer (transferência de
dados Wii).
3.	 Siga as instruções na tela.
4.	 Remova o cartão SD do console Wii U e
insira o mesmo cartão no console Wii.
1.	 Com o cartão SD já inserido no Wii, abra
o Wii Shop Channel (canal Wii Shop).
Faça o download do aplicativo de transferência de dados.

• Personagens Mii

4

1 Dados salvos em um cartão SD devem ser novamente gravados no console Wii, antes de serem transferidos para o
Wii U.
2 Softwares pré-instalados não podem ser transferidos. Para mais informações, visite support.nintendo.com.
3 Os Wii Points adquiridos serão adicionados ao saldo do Wii Shop Channel (canal Wii Shop), que pode ser acessado a
partir do menu Wii, no console Wii U. A transferência de Wii Points não é possível quando a soma dos pontos excede
o total de 10.000.
4 Os personagens Mii são transferidos ao Criador Mii, e podem ser acessados a partir do menu Wii, no console Wii U.

Baixar softwares deletados ou transferidos para um cartão SD
Softwares adquiridos através do Wii Shop Channel (canal Wii Shop) que foram deletados ou
transferidos para um cartão SD, aparecerão novamente no Wii Shop Channel do menu Wii no console
Wii U. Você poderá baixá-los outra vez a partir do Wii Shop Channel sem nenhum custo adicional.
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• Use o botão de INPUT (entrada) da TV para alternar entre os dois consoles; ou

Transferência de dados

Transferência de dados

• Consulte o Manual de instruções do Wii - Canais e configurações para mais informações
sobre como configurar uma conexão de internet no console Wii.

2.	 Quando o download for concluído,
selecione o aplicativo de transferência de
dados para começar a salvar dados.
1.	 Insira o cartão de memória SD no
console Wii U para começar a transferir
os dados.
2.	 Confirme a mensagem e selecione
Transfer (transferir).
3.	 Os dados do cartão SD estão agora
salvos no console Wii U e deletados do
cartão.

3.	 Quando a transferência de dados for
concluída, remova o cartão SD do console Wii e insira-o novamente no console
Wii U.
Obs.: Os dados que você pode transferir
estarão salvos no cartão SD.
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Teclados

Calibração do Wii U GamePad

Você pode usar os teclados do Wii U GamePad para inserir texto.

Siga as instruções a seguir para recalibrar a tela tátil ou reconfigurar os botões analógicos da
direita e da esquerda, caso eles não estejam funcionando corretamente.

Como usar os teclados

Como calibrar a tela tátil

Use as teclas para inserir caracteres ou mudar o tipo do teclado. (A ilustração abaixo mostra o
teclado alfanumérico.)
Exibe o texto inserido.

Abra a configuração do console no menu Wii U. Selecione Wii U GamePad e toque em Calibrar
tela tátil. Siga as instruções na tela da TV. Se não for possível usar a tela tátil corretamente, use o
botão direcional + e .

Toque em

para ver a lista.

Deleta o último caractere antes do cursor.
Insere uma nova linha (retorno).

Teclados

Toque em OK quando terminar de inserir
seu texto.
Insere um espaço.
Toque nas letras para inseri-las.
Muda o teclado (de acordo com o idioma ou tipo desejado).

Como reconfigurar os botões analógicos
A posição neutra dos botões analógicos pode ser configurada de maneira errada, se você mover
ou tocar neles:

Calibração do Wii U GamePad

Exibe uma lista de palavras
pré-programadas.

• Ao ligar o console
• Ao iniciar softwares
• Ao fechar softwares e voltar ao menu Wii U

Tipos de teclado
Há 3 tipos de teclado disponíveis (alguns títulos de software não disponibilizam todos os tipos).
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Teclado
alfanumérico

Tem o mesmo layout de um teclado alfanumérico de computador.

Teclado de
caracteres
especiais

Permite inserir letras com acentos e outros caracteres especiais.

Teclado de
símbolos

Permite inserir vários tipos de símbolos.

Isso pode causar comandos irregulares durante
um jogo ou fazer com que objetos exibidos na
tela movam sem que você os esteja controlando.
Botão analógico da esquerda

Para reconfigurar
Não toque nos botões analógicos para que voltem à posição neutra. Aperte e segure os botões
, , , e por pelo menos 3 segundos.
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Troca de baterias
Baterias recarregáveis ficam desgastadas depois de vários ciclos de recarregamento, e o tempo
de duração da carga diminui gradualmente com o passar do tempo (depois de 500
recarregamentos, o tempo de duração pode ser reduzido a 70%). Se perceber que o tempo de
duração da carga diminuiu notavelmente, substitua a bateria.

Remova a bateria.
Primeiro desconecte o plugue do cabo da bateria, e depois remova a bateria, como
mostra a ilustração.
• Ao desconectar o cabo, puxe pelo plugue, e não pelo fio.
• Recicle a bateria usada (p. 161).

IMPORTANTE: Baterias devem ser sempre trocadas por um adulto.

Wii U GamePad
Apenas utilize a bateria do Wii U GamePad, modelo WUP-012. Não utilize nenhum outro
tipo de bateria. Para mais informações sobre como adquirir uma bateria nova, visite
support.nintendo.com.
• Para evitar danos aos parafusos e filetes, utilize uma chave de fenda apropriada para o
parafuso (fenda Phillips, tamanho 0).

Aperte e segure
por pelo menos
1 segundo para desligar o aparelho.

Aguarde pelo menos 10 segundos antes de inserir a nova bateria.
Certifique-se de que a bateria está sendo inserida na posição correta, como mostra a
ilustração abaixo.
• Esperar 10 segundos permite que o indicador de POWER seja reconfigurado
corretamente.

Troca de baterias

Troca de baterias

• Antes de substituir a bateria, desligue o GamePad e desconecte o adaptador AC, se estiver
conectado ao controle.

Desaperte os parafusos da tampa
da bateria.
O design da tampa da bateria permite que você
desaperte os parafusos, mas não é possível
removê-los completamente.

Retire a tampa da bateria.
Levante a lateral da tampa da bateria com cuidado, e depois remova a tampa, como
mostra a ilustração.
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Recoloque a tampa da bateria.
Depois de recolocar a tampa da bateria, aperte os dois parafusos, tomando cuidado
para não apertá-los em excesso.
IMPORTANTE: Sempre recoloque a tampa da bateria e aperte os parafusos antes de
usar o controle novamente.
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Wii U Pro Controller
Apenas utilize a bateria recarregável do Wii U Pro Controller, modelo CTR-003. Não utilize
nenhum outro tipo de bateria. Para mais informações sobre como adquirir uma bateria
nova, visite support.nintendo.com.

Recoloque a tampa da bateria.
Depois de recolocar a tampa da bateria, aperte o parafuso, tomando cuidado para não
apertá-lo em excesso.
IMPORTANTE: Sempre recoloque a tampa da bateria e aperte o parafuso antes de
usar o controle novamente.

• Antes de substituir a bateria, desligue o console Wii U e desconecte o cabo USB, se estiver
conectado ao controle.
• Para evitar danos aos parafusos e filetes, utilize uma chave de fenda apropriada para o
parafuso (fenda Phillips, tamanho 0).

Desaperte o parafuso e remova a tampa da bateria.
O design da tampa da bateria permite que você desaperte o parafuso, mas não é
possível removê-lo completamente.

Troca de baterias

Troca de baterias

RECICLE AS BATERIAS USADAS
Descarte baterias recarregáveis de acordo com as instruções
e regulamentações apropriadas na sua região.
Cubra os terminais da bateria com fita adesiva antes de
enviar as baterias para a reciclagem.

Remova a bateria.
Insira o stylus do Wii U GamePad sob a bateria, como mostra a ilustração abaixo.
Levante a lateral da bateria com cuidado para removê-la.
• Recicle a bateria usada (p. 161).

• Não desmonte, deforme, ou tente consertar a bateria.
• Não descarte baterias recarregáveis no fogo.

Bateria do Wii U
GamePad

Para mais informações da Nintendo sobre reciclagem, visite
recycle.nintendo.com.

Bateria do Wii U
Pro Controller

Aguarde pelo menos 10 segundos antes de inserir a nova bateria.
Certifique-se de que a bateria está sendo
inserida na posição correta, como mostra a
ilustração.
• Esperar 10 segundos permite que o
indicador de POWER seja reconfigurado
corretamente.
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Console Wii U
O console Wii U contém uma bateria de lítio (tipo moeda). Este tipo de bateria contém composto(s)
com perclorato e pode requerer manejo especial.

• Não remova a bateria do console Wii U, a não ser que seja necessário substituí-la (se o relógio do
console parar de funcionar).

• Para evitar danos aos parafusos e filetes, utilize uma chave de fenda apropriada para o parafuso
(fenda Phillips, tamanho 0).

Certifique-se que o LED de discos não está aceso.
Se o LED de discos estiver aceso, aperte

na frente do console para retirar o disco de jogo.

Desligue o console e desconecte o adaptador AC.
Certifique-se que o indicador de POWER está vermelho, e desconecte o adaptador AC
da tomada.

Troca de baterias

Vire o console de cabeça para baixo, e remova a tampa da bateria.
O design da tampa da bateria permite que você desaperte o parafuso, mas não é possível
removê-lo completamente.

Remova a bateria de lítio, insira uma
nova bateria, e recoloque a tampa
da bateria.
Insira uma nova bateria de lítio (tipo CR2032) de forma que
o lado positivo (+) esteja virado para cima, e então
recoloque a tampa da bateria.
Depois de recolocar a tampa da bateria, aperte o parafuso,
tomando cuidado para não apertá-lo em excesso.
IMPORTANTE: Sempre recoloque a tampa da bateria e aperte o parafuso antes de usar o
controle novamente.

Como descartar baterias de lítio usadas
• Cubra os lados positivo (+) e negativo (-) com fita adesiva.
• Descarte a bateria seguindo as leis e regulamentações locais.
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Soluções de problemas
O console Wii U está se desligando de repente.
Antes de buscar assistência, leia os problemas e as soluções a seguir. Visite support.nintendo.com
para obter assistência técnica e mais informações sobre soluções de problemas e opções de
reparo.

Há poeira ou algum outro material
entupindo ou bloqueando as
entradas e saídas de ar do console?

Desconecte o adaptador AC da tomada, e remova qualquer
poeira, sujeira, ou outro material que possa estar
bloqueando as passagens de ar.

• Informações adicionais podem ser encontradas no manual eletrônico do Wii U (
Soluções de Problemas.

O console se encontra em algum
local onde possa estar exposto a
temperaturas muito altas?

Mova o Wii U para longe de fontes de calor e certifique-se
de que as entradas e saídas de ar do console estão a uma
distância de pelo menos 10 cm (4") de qualquer parede ou
outro objeto.

A função Desligamento automático
está ativada?

Se esta função estiver ativada, o console se desligará
automaticamente se não houver nenhuma atividade por um
certo período de tempo. Você pode configurar o período de
tempo desejado, selecionando Desligamento automático,
na configuração do console.

), na seção

• Para mais informações sobre como usar o menu Wii, consulte o manual eletrônico do menu
Wii (
).
• Leia os manuais de instruções de jogos e acessórios que você estiver usando.

Fonte de alimentação e temperatura operacional
O console Wii U não está ligando.
Verifique as conexões para ter certeza de que os plugues
estão completamente inseridos na entrada e na tomada.
Para mais informações, consulte o guia de início rápido.

O indicador de POWER do console
está aceso?

Se mesmo após você apertar o botão POWER, o indicador
de POWER não acender, desconecte o adaptador AC da
tomada, aguarde 2 minutos, e tente novamente.
Se o indicador de POWER estiver vermelho e piscando,
desconecte o adaptador AC da tomada. Certifique-se que o
console não se encontra em um local exposto a temperaturas
muito altas e que está recebendo ventilação adequada
(colocado a 10 cm / 4" de qualquer parede ou outro objeto).
Espere por volta de 2 minutos, e depois conecte o plugue do
adaptador AC de volta na tomada. Ligue o console
novamente (aperte o botão POWER).

O console Wii U e o Wii U GamePad estão quentes.
O console ou o controle estão
expostos a temperaturas muito altas?
O controle está sendo usado por
longos períodos de tempo durante o
recarregamento?

O console Wii U não está desligando (o indicador de POWER não está mudando para
vermelho).
Você apertou o botão POWER por
pelo menos 1 segundo?

O Wii U GamePad não está ligando.
A bateria está descarregada?

Recarregue o Wii U GamePad (p. 134).
Se o indicador de bateria estiver laranja e piscando durante
o recarregamento, consulte as informações sobre
substituição de bateria para se certificar de que a bateria
está instalada corretamente (p. 158).

Isso pode elevar a temperatura dos aparelhos. Recomendase usar o console e seus componentes em um ambiente com
as seguintes variações de temperatura:
Console Wii U: 10°-40°C (50°-104°F)
Wii U GamePad: 10°-35°C (50°-95°F)
Wii U Pro Controller: 10°-35°C (50°-95°F)

Se, depois de apertar o botão POWER por pelo menos 1
segundo, o console não se desligar (o indicador de POWER
deve mudar de azul para vermelho), desconecte o adaptador
AC da tomada.
• Não é possível usar o Wii U GamePad para desligar o
console se você estiver usando o menu Wii ou jogando
um disco de jogo Wii.

Soluções de problemas

Soluções de problemas

Os plugues AC e DC do adaptador
AC estão inseridos completamente?

O Wii U GamePad não está desligando.
Você apertou o botão POWER do
GamePad por pelo menos 1
segundo?

Se, depois de apertar o botão POWER por pelo menos 1
segundo, o controle não se desligar, segure o botão POWER
do GamePad por pelo menos 4 segundos.

O indicador de bateria do Wii U GamePad não está acendendo.
O indicador de bateria do GamePad só se acenderá durante o recarregamento ou quando a carga
da bateria estiver baixa.
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Baterias e recarregamento de baterias
Não é possível carregar um aparelho ou o recarregamento está levando muito tempo.
Você está usando o equipamento
correto, necessário para recarregar o
seu aparelho?

• Wii U GamePad - use o adaptador AC do Wii U GamePad,

O plugue do adaptador AC ou o
cabo USB está inserido
completamente?
Obs.: Só é possível recarregar o
Wii U Pro Controller quando o
console Wii U está ligado.

• Wii U GamePad - remova o adaptador AC por 2 minutos,

Você está recarregando o seu
aparelho em uma temperatura
ambiente de 10°-35°C (50°-95°F)?

O recarregamento deve ser realizado em um ambiente cuja
temperatura está entre a variação recomendada, de 10°35°C (50°-95°F). Temperaturas extremas comprometem o
recarregamento de baterias.

O indicador de bateria está laranja e
piscando?

Certifique-se que a bateria está instalada corretamente. Veja
a seção sobre substituição de baterias (p. 158). Se o
indicador continuar piscando durante o recarregamento,
entre em contato com o serviço de atendimento ao
consumidor da Nintendo.

modelo WUP-011.
• Wii U Pro Controller - use o cabo USB do Wii U Pro
Controller, modelo WUP-018.
depois insira-o na entrada do adaptador AC novamente,
no controle ou na base de recarga, e na tomada. Tente
recarregar o controle novamente (p. 134).
• Wii U Pro Controller - remova o cabo USB, espere alguns
segundos, depois insira-o e tente recarregar o controle
novamente (p. 136).

A carga da bateria não está durando muito, e/ou o recarregamento leva muito tempo.
A duração da bateria pode diminuir e o tempo de recarga
pode aumentar quando as temperaturas estão abaixo de
10°C (50°F). Para melhores resultados, use o console em um
ambiente cuja temperatura esteja entre a variação
recomendada, de 10°-35°C (50°-95°F).

Você está usando uma bateria velha?

A performance da bateria diminui com o tempo de uso e
com o número de recarregamentos. Se você perceber que o
tempo de duração da bateria está notavelmente mais curto,
pode ser necessário substituir a bateria (p. 158).

A tela da TV não está exibindo imagens, ou não há áudio.
O INPUT (entrada) selecionado na TV
está correto?

Aperte o botão que muda o INPUT (entrada) da TV repetidas
vezes, até que a tela do Wii U seja exibida.
• Se você estiver usando um cabo HDMI de alta velocidade,
pode levar algum tempo até que a imagem apareça na
tela, dependendo do modelo da TV. Após ter mudado o
INPUT, aguarde alguns segundos até que a imagem seja
exibida.

O cabo de conexão e a resolução
estão configurados corretamente?

Verifique estas configurações, selecionando TV na
configuração do console, que você pode acessar a partir do
menu Wii U.

Você está usando algum acessório
que não foi licenciado pela Nintendo
ou não foi fabricado para o uso com
o console Wii U?

Desconecte do seu console qualquer acessório não
licenciado ou componente incompatível.

Tela tátil do Wii U GamePad
A tela do Wii U GamePad não está exibindo imagens.
O indicador de bateria do Wii U
GamePad está azul e piscando
lentamente?

Se o indicador estiver azul e piscando, a tela tátil foi
desligada. Aperte um dos botões (exceto o botão POWER)
para ligar a tela novamente.

Quando você aperta o botão
POWER (com o adaptador AC
conectado), a tela é ligada (exibe
imagens) depois de alguns
segundos?

Se a tela ligar, a carga da bateria do Wii U GamePad está
baixa. Recarregue a bateria.
Se a tela não ligar, entre em contato com o serviço de
atendimento ao consumidor da Nintendo.

Soluções de problemas

Soluções de problemas

Você está usando o seu console, ou
recarregando os componentes, a
uma temperatura mais baixa que
10°C (50°F)?

Som e exibição da tela da TV

A bateria parece estar um pouco estufada.
Se recarregadas repetidas vezes e usadas por um período de tempo além do recomendado, as
baterias de íons de lítio podem estufar-se. Isso acontece devido à natureza do conteúdo destas
baterias. Se a bateria estiver estufada e não durar muito tempo, ela deverá ser substituída (p. 158).
Se a bateria estiver vazando ou exposta à umidade, leia a advertência sobre vazamento de bateria
em Informações sobre saúde e segurança (p. 120) e entre em contato com o serviço de
atendimento ao consumidor da Nintendo para obter informações sobre reparo.
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Tela tátil do Wii U GamePad (continuação)
Não consigo usar a tela tátil, ou a tela tátil não está respondendo aos comandos corretamente.
Há algum objeto próximo ao console
Wii U ou Wii U GamePad que possa
estar obstruindo o sinal entre os dois
aparelhos?

Evite instalar o Wii U perto de grandes objetos ou suportes
de TV de metal, ou outros dispositivos que possam causar
interferência eletromagnética (como equipamentos que
utilizam entradas e saídas AV, dispositivos sem fio, fornos de
micro-ondas).

A tela tátil precisa ser calibrada?

Se você perceber que a tela tátil está registrando o seu
toque incorretamente, calibre a tela. Abra a configuração do
console a partir do menu Wii U, e selecione Wii U GamePad.
Se não for possível navegar o menu Wii U usando a tela tátil,
use o botão direcional + e .

Você está usando um protetor de
tela?

O funcionamento da tela tátil pode ser comprometido se o
protetor de tela estiver descentralizado, ou se houver bolhas
de ar ou outras partículas presas entre a tela e o protetor.
Remova o protetor de tela e tente tocar na tela tátil
novamente. Se a tela responder aos comandos
normalmente, recoloque o protetor de tela de forma
adequada (siga as instruções que acompanham o
equipamento) ou evite usá-lo.
• Use protetores de tela licenciados pela Nintendo.

Controles Wii Remote
Não consigo usar o Wii Remote, ou o Wii Remote não está respondendo aos comandos
corretamente.
O LED de jogadores do controle está
aceso?

Aperte um dos botões do Wii Remote (exceto o botão
POWER).
Se o LED de jogadores não acender, verifique se as pilhas
estão inseridas corretamente. Se as pilhas estiverem
inseridas corretamente e o indicador ainda assim não
acender, substitua ambas as pilhas.

Você sincronizou o Wii Remote com
este console Wii U?

Aperte o botão SYNC no console Wii U e siga as instruções
na tela.

Você está muito perto ou muito
longe da barra de sensor?

Sempre se posicione a uma distância de 1 a 3 m (3 a10') da
barra de sensor. Se isso não resolver o problema, ajuste a
sensitividade do ponteiro do Wii Remote. Acesse a
configuração do console, a partir do menu Wii U, e selecione
Sensitividade do Wii Remote.

Há algum objeto obstruindo o
espaço em frente à barra de sensor?

Remova qualquer objeto que possa estar bloqueando os
sinais entre o Wii Remote e a barra de sensor.

A barra de sensor está instalada
corretamente?

(p. 158). Certifique-se que o plugue da barra de sensor

Verifique se a barra de sensor está posicionada corretamente
está completamente inserido na entrada do console.

A tela do Wii U GamePad está exibindo imagens irregulares ou erráticas e o som está
intermitente.

O Wii Remote está apontado para a
barra de sensor?

Aponte o Wii Remote para a parte da frente da barra de
sensor quando estiver usando o controle.

Remova qualquer objeto que possa estar causando
interferência, como prateleiras ou suportes de metal,
dispositivos sem fio, fornos de micro-ondas, ou
equipamentos que utilizam a entradas e saídas AV.

As imagens e/ou o som às vezes são interrompidos. Essas interrupções ocorrem devido à natureza
das conexões sem fio, e não são indícios de problemas técnicos.

A cor da tela do Wii U GamePad está mudando, o brilho da tela está mudando de forma
irregular, ou as cores vivas não estão sendo exibidas.
O modo de economia de energia
está ativado?

Quando o modo de economia de energia está ativado, o
console ajusta o brilho e a cor da tela automaticamente de
acordo com a imagem, para reduzir o gasto de energia da
bateria. Dependendo da imagem, cores pastéis parecem estar
muito desbotadas, ou as cores parecem mudar. Para exibir um
brilho e uma coloração mais uniformes, abra o menu HOME e
desative o modo de economia de energia (p. 135).

Alguns dos pixels da tela do Wii U GamePad parecem sempre estar mais escuros ou acesos.
Devido às características das telas compostas de cristais líquidos, uma quantidade pequena de
pixels pode talvez não se iluminar, ou permanecer sempre iluminada. Isso é normal e não deve ser
considerado um defeito, a menos que a quantidade de pixels que não funciona normalmente
aumente com o passar do tempo.

168

Se você acredita que algumas das condições listadas abaixo
pode estar afetando o funcionamento do controle, tente
eliminá-las ou reduzi-las:
• Fontes de luz intensa, incluindo luz solar, atrás ou próximas à TV, emitindo brilho em direção ao Wii Remote ou
refletindo na tela da TV
• Superfícies que refletem luz intensamente próximas à
barra de sensor
• Fontes de luz infravermelha no ambiente onde o console
está instalado, como lareiras ou velas, aquecedores de
querosene, a gás ou elétricos, fornos ou outras fontes de
calor
• Interferência de frequências de rádio pode fazer com que
o Wii Remote funcione de forma irregular. Verifique se há
algum dispositivo sem fio (como celulares, teclados de
computador, mouses, e outros equipamentos semelhantes) no ambiente e desligue-os

Soluções de problemas

Soluções de problemas

Há algum objeto próximo ao console
Wii U ou GamePad que possa estar
obstruindo o sinal entre os dois
aparelhos?

Existe alguma condição externa que
pode estar comprometendo o
funcionamento do Wii Remote?

Se o controle não funcionar mesmo após você checar todas as possibilidades acima, aperte o botão
POWER no console Wii U, verifique se o indicador de POWER está vermelho e depois desconecte o
adaptador AC da tomada. Aguarde 2 minutos, insira o adaptador AC na tomada, ligue o console e
tente usar o Wii Remote novamente.

Se o seu console Wii U não funcionar corretamente após você tentar as soluções propostas aqui,
NÃO DEVOLVA o console à loja. Você pode perder dados salvos de jogos, downloads do
Nintendo eShop, e qualquer saldo que ainda possa existir na sua conta do Nintendo eShop.
Visite support.nintendo.com para obter assistência técnica e mais informações sobre soluções
de problemas e opções de reparo.
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Regulamentações para o uso deste aparelho
Para cumprir com as diretrizes de exposição à radiofrequência no caso de exposições não controladas,
este aparelho e sua antena não devem ser situados ou operar em conjunto com nenhuma outra antena
ou transmissor.

Informações de certificação sem fio ANATEL
Este produto é aprovado pela ANATEL em conformidade com os procedimentos regulamentados pela Resolução Nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.
Para mais informações, visite a ANATEL no site www.anatel.gov.br.

A operação deste aparelho está sujeita às seguintes condições: (1) este aparelho não deve causar
interferências prejudiciais e (2) este aparelho deve aceitar interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.
Alterações ou modificações neste aparelho que não estejam expressamente aprovadas pelo fabricante
podem anular a autoridade do usuário de utilizá-lo.
Este aparelho gera, usa e pode irradiar energias de radiofrequência e, se não for instalado e usado de
acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações que utilizam
radiofrequência. No entanto, não há qualquer garantia de que tais interferências não irão ocorrer em
determinadas instalações. Se este aparelho causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou
televisão (o que pode ser determinado ao ligá-lo ou desligá-lo), recomenda-se que o usuário tente
corrigir tais interferências usando uma ou mais das seguintes medidas:

Console Wii U
Basic Set

• Mudar a posição da antena de recepção ou trocá-la de lugar.
• Aumentar a distância entre o aparelho e o receptor.

Regulamentações para o uso deste aparelho
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• Conectar o aparelho a uma tomada que esteja ligada a um circuito diferente do circuito ao qual o
receptor está conectado.

• Contatar o distribuidor do aparelho ou um técnico de rádio ou TV experiente para obter assistência.
Restrições de uso do console Wii U e Wii U GamePad:

Cosole Wii U
Deluxe Set

Este produto deve ser usado apenas em ambientes internos para reduzir qualquer possibilidade de
haver interferências prejudiciais em sistemas licenciados operando na faixa de 5,15 a 5,25 GHz.

Wii U GamePad
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