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Instalação 
Windows 

Iniciando a Instalação 
 
 Para iniciar a instalação do jogo Snail Racers em seu computador, basta localizar 
o local onde se encontra o arquivo “SnailRacers-Setup.exe” e efetuar um duplo clique 
sobre o mesmo.  
 
 Ao executar o programa instalador, basta seguir o passo-a-passo mostrado pelo 
mesmo (geralmente apenas prosseguir clicando no botão “próximo” até o final da 
instalação) que o jogo será preparado em seu computador. 
 
 Ao término da instalação, você terá um atalho em seu menu (Iniciar→Todos os 
Programas no Windows XP) para o jogo em “Icon Games→Snail Racers”. Para começar 
a jogar, basta selecionar esta entrada em seu menu de programas. 

Configuração necessária 
 
 Para que o jogo rode de forma satisfatória, é necessário no mínimo um 
computador com processador de 800Mhz, 256 megabytes de memória RAM e placa de 
vídeo com suporte a Direct-X 7, com pelo menos 64mb de memória e devidamente 
configurada. O jogo utiliza cerca de 70Mb de espaço em disco após sua instalação. 
 
 Para ter um melhor desempenho no jogo é fortemente recomendado uma placa de 
vídeo compatível com Direct-X 9 e a instalação dos drivers de Xinput. 

Desinstalando o jogo 
 
 Juntamente com o jogo, um desinstalador automático está incluso no pacote do 
Snail Racers. Esse desinstalador se encontra na mesma entrada do jogo no seu menu de 
programas, e uma vez acionado, irá remover o jogo de seu computador. 
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O Jogo 
 

Atenção caracóis de todo o mundo: uma grande corrida está prestes a acontecer e 
você não pode ficar de fora dessa! 

 
Diversos campeonatos, em 12 pistas diferentes irão determinar qual é o caracol 

mais rápido do mundo! Mas para ganhar o troféu, velocidade é somente um dos 
requisitos. Habilidade nas curvas, destreza para se desviar de perigos nas pistas e acima 
de tudo, o uso de todos os objetos que se encontrar pelo caminho! 

 
Todo cuidado é pouco, pois a corrida quase não possui regras, e é comum o uso 

de minas explosivas, mísseis e outros métodos incomuns para tentar freiar o avanço dos 
oponentes...
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Personagens 
 
Os personagens do jogo são os 5 caracóis corredores:  

 

Helix 
Helix é o corredor com maior aceleração de todos. Se você quer 

uma largada rápida, esse é seu caracol. 
 
 

 

Arion 
 Ao contrário de Helix, Arion possui uma boa habilidade, sendo 
excelente para se fazer curvas nas pistas. 
 

 

Trish 
 Trish consegue unir a aceleração de Helix e a precisão nas curvas 
do Arion. Um ótimo caracol que não vai lhe deixar na mão! 
 

 

Radix 
 Apesar de não ter uma grande aceleração, Radix compensa essa 
falha com uma velocidade final maior, e com uma boa habilidade nas 
curvas. 

 

Scargot 
 Esse caracol francês é o terror das pistas. Com velocidade máxima e 
a melhor habilidade nas curvas entre os corredores, ele só perde no quesito 
aceleração! 
 
 

 

No jogo, alguns desses personagens estão bloqueados no início. Para desbloqueá-
los é preciso encontrar os cartões na cor de cada um (motrado abaixo), que estão 
escondidos em algumas pistas.  
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Tela Inicial 

Iniciando o Jogo 
 
 Cada vez que se inicia o jogo Snail Racers, a tela abaixo será mostrada: 

 
Tela inicial 

 
 Caso esta tela apareça em inglês (1 Player game, 2 Player game, etc), clique em 
“Options”, e na tela a seguir, clique em “Language: Automatic”. Continue a clicar até que 
a opção mude para “Idioma: Português”. 
 

Na tela aparecem 4 opções, que podem ser identificadas ao se passar o ponteiro 
do mouse pelas mesmas (elas mudam de cor): “1 Jogador”, “2 Jogadores”, “Opções” e  
“Sair”.  

 
Caso você vá jogar sozinho o jogo, clique na opção “1 Jogador”. Caso queira 

jogar com algum amigo, clique na opção “2 Jogadores”.  Ao clicar nessas opções você 
será levado a tela de seleção do jogador. 
 
 Para se alterar configurações do jogo (idioma, resolução de vídeo, volume dos 
sons e controles utilizados), clique sobre o item “Opções”. 
 
 Para sair do jogo e retornar ao Windows, clique na opção “Sair”. 
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Escolhendo o Corredor 
  
 Ao clicar em “1 Jogador” ou “2 Jogadores”, você será levado a outra tela onde 
poderá escolher com qual caracol irá disputar as corridas.  
 

 
Tela de seleção para 2 jogadores 

 
 Nesta tela, você pode trocar o jogador ao clicar sobre as setas “<<” e “>>”, que 
respectivamente alternam para o jogador anterior e posterior ao mostrado na tela. 
 
 Ao lado de cada caracol (a direita para o jogador 1 e a esquerda para o jogador 2) 
você vê em amarelo o nome do caracol, e logo abaixo, suas qualidades: “Veloc” 
(velocidade), “Acel.” (aceleração) e “Habil” (habilidade). 
 
 Cada uma dessas qualidades define a forma como o caracol se comporta nas 
corridas: velocidade define o máximo que um caracol pode correr; aceleração define quão 
rápido ele consegue chegar na velocidade máxima, e habilidade define a maior ou menor 
dificuldade em se fazer curvas. 
 
 Para voltar a tela de abertura, clique em “voltar”, para prosseguir e iniciar a 
corrida clique em “ok”. 
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Escolhendo o modo de jogo 
 
 Após selecionar seu corredor, a tela abaixo será mostrada: 
 

 
Tela para selecionar o modo de jogo 

 
Para escolher um modo de jogo, basta clicar sobre o nome de cada uma. A seguir, 

uma descrição de cada um destes modos de jogo.  
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Desafio por Tempo 
 Neste modo, o jogador corre contra si mesmo, tentando quebrar seus próprios 
recordes em cada pista.  
 

A cada volta completa, aparece um corredor “fantasma” que mostra o caminho 
feito pela melhor volta dada pelo jogador. 
 

 
Tela do modo “Desafio por Tempo” 

 
 No alto da tela, é mostrado a volta atual e a quantidade de voltas a serem feitas.  
 
 Logo abaixo, aparece o tempo que o jogador leva a cada volta, e a sua direita, o 
melhor tempo já conseguido nesta pista em uma única volta. Abaixo desses indicadores, 
o jogo mostra o tempo total gasto pelo jogador em todas as voltas já feitas, e ao seu lado, 
o melhor tempo já conseguido pelo jogador em todo o circuito. 
 
 Este modo inicialmente tem todas as pistas bloqueadas. Para liberar uma pista, 
corra nela no modo “corrida simples” e encontre todas as moedas escondidas pelo 
circuito. 
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Corrida Simples 
 
 A corrida simples nada mais é que uma única corrida em um único circuito. 
Todos as pistas estão liberadas nessa modalidade. 
 

 
Tela da corrida simples, no modo “2 jogadores” 

 
 Pode-se notar que no canto superior esquerdo da tela, avista-se a posição que o 
jogador se encontra. Abaixo, um indicador de volta que mostra a volta atual do jogador e 
quantas voltas serão dadas no circuito. Ainda abaixo, é mostrado o número de moedas 
encontradas pelo jogador. 
 

No canto superior direito, um mini-mapa da pista (os jogadores aparecem 
representados por pequenos círculos com suas respectivas cores), e ao lado um 
“quadrado” onde aparece o poder que cada jogador pode usar no momento (na tela, está 
vazio, ou seja, o jogador está sem nenhum poder) 

 
É possível competir sem o uso de poderes. Para isso, na tela de seleção de pistas, 

desmarque a caixinha com o nome de “Poderes”. Para maiores informações sobre os 
“poderes” do jogo, consulte a seção “Poderes”. 
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Campeonato 
 
 O campeonato é definido por uma série de corridas, em 4 circuitos diferentes. Ao 
final de cada corrida, o jogador soma um número específico de pontos de acordo com sua 
posição de chegada, e no final de todas as corridas, o corredor que tiver o maior número 
de pontos será o vencedor. 
 

 
Tela mostrada ao final de cada corrida no modo campeonato 

 
 Ao terminar este modo, o jogador verá uma animação onde ele recebe um troféu 
caso chegue no primeiro, segundo ou terceiro lugar. Mas caso o jogador não consiga um 
troféu haverá outra animação... que mostrará ao jogador que “o importante é competir” 
não se aplica aos caracóis! 
 
 No jogo existem 4 campeonatos: “Iniciante”, “Avançado”, “Master” e 
“Personalizado”. Somente o modo “Iniciante” está liberado no início. Para liberar os 
outros modos é preciso ganhar o campeonato anterior (Ex: ganhar o “Iniciante” para 
liberar o “Avançado”). 
 
 O modo personalizado possibilita ao jogador montar seu próprio campeonato, 
escolhendo 4 pistas das 12 disponíveis no jogo. Também é possível competir nos 
campeonatos e desabilitar os poderes, para isso bastando desmarcar a caixinha “poderes”. 
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Selecionando a Pista 
 

 
Tela para selecionar a pista 

 
Nesta tela você pode selecionar em qual pista irá correr. Clique em  “Próx >>” 

para mostrar a próxima pista, ou em “<< Ant” para ir a pista anterior. 
 
 Clicar na pequena caixa a esquerda da palavra “Poderes”, desabilitará os mesmos 
durante a corrida. 
 
 Clique em “Iniciar” para começar a corrida, ou “Voltar” para retornar a tela 
anterior. 
 



 13 

Opções 
 
 A tela de opções permite que se altere algumas das configurações do jogo, como 
idioma, volume da música, volume dos efeitos sonoros (sons) e se o jogo roda em modo 
de tela cheia (padrão inicial) ou em janela. 
 

 
Tela de Opções 

 
 Para alterar o volume tanto da música, como dos efeitos sonoros, clique em 
“Volume do Áudio” 
 
 Para trocar o modo de tela cheia para o modo janela e vice-versa, ou alterar a 
resolução gráfica do jogo, basta clicar em “Preferências de vídeo” 
 

Para definir os controles dos jogadores (teclado ou joystick, e como cada um se 
comporta) clique em “Controles”. 

 
Ao clicar em “Idioma”, o jogo alternará entre as línguas suportadas pelo mesmo, 

ou em “automático”, onde o jogo tenta determinar automáticamente a linguagem usada 
em seu computador. 
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Ajuste de Vídeo 
 

 
Tela de ajuste de vídeo 

 
 Na tela de Ajustes de Vídeo você pode alterar a resolução de tela na qual o jogo 
roda: clique no “800x600” para mudar a resolução. Continue clicando até encontrar uma 
resolução aceitável. Se o jogo estiver rodando lento, uma das soluções para acelerá-lo é 
reduzir a resolução gráfica. 
 
 O mesmo se aplica para “cores”, que altera a quantidade de cores usadas na tela e 
para “modo” que altera entre rodar o jogo em uma janela, ou na tela inteira. 
 
 Após escolher as opções adequadas de vídeo, clique em “Aplicar” para que elas 
sejam utilizadas pelo jogo, ou clique em “Voltar” para cancelar as alterações. 



 15 

Ajuste de Áudio 
 

 
Tela de ajuste de áudio 

 
 Nesta tela é possível se alterar o volume dos efeitos sonoros do jogo (vozes, 
explosões, etc) e das músicas. Para isso clique nos símbolos “<<” e “>>” para aumentar 
ou diminuir os respectivos volumes.  
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Ajuste de Controles 
 

 
Tela de ajuste de controles 

 
 Snail Racers suporta uma variedade de controles: desde a definição de 2 teclados 
(setas em um mesmo teclado, para 2 jogadores), como suporte a joysticks “normais” e 
joysticks para Xbox 360. Ao se jogar com esses joysticks da Microsoft, você irá 
experimentar vibração nos joysticks, de acordo com o que ocorrer no jogo. 
 
 Na tela, você pode definir o tipo de controle usado pelos jogadores 1 e 2 (teclado 
1, teclado 2 e caso exista algum conectado ao computador, joystick).  
 
 Depois de selecionar o tipo de controle de um jogador, clique em “Defina 
controle...” para definir quais teclas ou botões serão utilizados pelo jogador para acelerar, 
freiar, virar para esquerda e direita e usar os poderes. 
 

Atenção: Para que se possa utilizar os joysticks de Xbox 360 em seu PC é 
preciso ter instalado Direct-X 9.0C, e a biblioteca XInput. Caso contrário o jogo não 
reconhecerá os joysticks. Visite o site da Microsoft para maiores informações. 
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Pausa na corrida 
 

Toda  vez que se clica “ESC” durante o jogo, ou caso o jogo perca o foco (através 
de ALT+TAB, minimizando a janela do jogo, etc) – o menu de pausa aparecerá. 

 
Para sair do jogo e retornar a tela inicial, pressione ESC novamente. Para voltar 

ao jogo, pressione qualquer tecla ou botão do joystick. 
 

Poderes 
 
Abaixo, segue a lista de poderes que se pode adquirir durante uma corrida: 
 

 

Turbo: Aumenta significamente a velocidade do corredor por um tempo 
limitado 

 
Míssil: Dispara um míssil  

 
Lama: retarda o avanço de quem cair nela 

 
Mina: explode quando entra em contato com outro objeto 

 
Escudo: protege contra impactos ou ataques de UFOs 

 
UFO: ataca o jogador que esteja em 1° lugar na corrida, congelando ele 
por um tempo 

 
 Esses poderes podem ser desabilitados, tanto na corrida simples quanto no 
campeonato, bastando para isso desmarcar a caixa “Poderes”. Ao marcar a caixa 
novamente, os poderes serão re-ativados. 
 
 Dica: experimente correr sem poderes, para ter um desafio completamente 
diferente no mesmo jogo! 
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Resolução de Problemas 

Windows 
Ocorreu um erro na instalação, o que eu faço? 

 Verifique se seu computador possui as configurações mínimas para rodar o jogo.  
 Tente baixar novamente o instalador do site da Icon Games. 

 
O jogo está rodando lentamente, o que eu faço? 

 Verifique se a aceleração 3D está habilitada em sua placa de vídeo. 
 Verifique se seu computador preenche os requisitos mínimos de sistema. 
 Clique em Iniciar, executar e digite dxdiag.exe. Execute os testes do programa 

para ver se está tudo certo com sua instalação de Direct-X 
 Atualize o Direct-X para a última versão 
 Atualize seus drivers de vídeo 
 Tente rodar o jogo em modo janela, ao invés de tela cheia. 
 Certifique-se que nenhum outro programa como anti-vírus, firewalls, MSN, etc 

esteja rodando em conjunto com o jogo. 
 Faça um upgrade em sua configuração. 
 
Nota: Geralmente computadores que possuem vídeo e rede onboard (compartilhados 
ou integrados na placa mãe) não possuem o desempenho necessário para se executar 
jogos 3D. Caso este seja o caso as configurações mínimas estipuladas podem não ser 
suficientes para a execução do jogo. 

Suporte 
Se você está tendo problemas com o Snail Racers e não conseguiu resolvê-los 

com este manual do jogo, você pode nos contactar através de nosso website: 
http://www.icongames.com.br  
 
Se puder, inclua as seguintes informações abaixo listadas juntamente com uma descrição 
detalhada sobre seu problema para nos ajudar na resolução de seu problema. 
 
 -Nome do Jogo 
 -Sistema operacional (Windows 98, Windows XP, Linux, Etc.)  
 -Tipo de processador (CPU) e velocidade em Mhz 
 -Quantidade de RAM 
 -Placa de som 
 -Placa de vídeo e memória 
 

Por favor não envie arquivos anexados no email, a menos que solicitado. 
Mensagens que tiverem anexos não solicitados, não tiverem descritos o nome do jogo, 
detalhes básicos sobre o computador onde está sendo executado e sobre o problema 
encontrado não serão analisados. No caso do programa possuir um número de série, o 
envio deste se torna  obrigatório para que a mensagem seja processada.
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Licença 
 

Limitações do uso do software e licença limitada 
 
Licença geral do produto. 
 

Esta cópia do jogo Snail Racers (O "programa") é destinada somente para 
usofruto pessoal e não-comercial. Você não pode descompilar, fazer engenharia reversa, 
ou desassemblar o programa, exceto se permitido por lei. Ikone Soft Programas de 
Computador ltda retêm todos os direitos, títulos e propriedades deste programa incluindo 
toda propriedade intelectual, direitos reservados, originados e derivados sobre o mesmo. 
O programa incluindo, sem limitações, todo código, estrutura de dados, personagens, 
imagens, sons, músicas, textos, telas, jogabilidade, trabalhos derivados e todos os outros 
elementos que o compõem não podem ser copiados, revendidos, alugados, emprestados, 
distribuídos eletrônicamente, publicados em revistas, jornais ou qualquer outro meio, 
usado em formatos "pay-per-play" ("pago-por-jogada"), Coin-Up (fichas) ou qualquer 
outro modelo de cobrança ou propósito comercial sem prévia autorização de seu criador. 
Todas as permissões aqui garantidas são de base temporária e podem ser retiradas pela 
Ikone Soft Programas de Computador a qualquer hora. Todos os direitos não 
expressamente relacionados são reservados. 
 
Aceitação dos termos de licença. 
 

Ao adquirir e manter ou instalar este programa, o usuário concorda 
terminantemente com os termos e restrições da Licença limitada. Se você não concorda 
com os termos desta licença limitada, não instale ou use este programa. 

 

Informação de Copyright 
 
Snail Racers © 2008-2012 Ikone Soft Programas de Computador ltda. 
Criado e programado por José Lucio Mattos da Gama 
Todas as marcas são propriedade de seus respectivos donos. 
Todos os direitos reservados. 
 
 
 
 
 


