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Eğer bu oyunu ilk oynaşınızsa, ana ekrandayken > düğmeye basın. Sistem Verileriniz yaratılacak ve zorluk
seviyesini seçebileceksiniz. Şimdi lütfen Kişisel Bilgilerinizi yaratın. Eğer İnternet erişiminiz varsa ve online
maçlara katılmak istiyorsanız, gerekli online hazırlıkları yapmak üzere devam edebilirsiniz (28. sayfayı
okuyun). Son olarak da size oyunu oynarken yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olmak üzere
tasarlanmış olan “Performans Antrenmanı”na katılabilirsiniz. Eğer PES ile yeni tanışıyorsanız ve şut çekme,
top sürme ve savunma yapmanın işleyişinden tam olarak emin değilseniz bu öğrenmeniz için mükemmel
bir fırsat sunacaktır. Eğer bu aşamada antrenmanı es geçmeyi tercih ederseniz Üst Menüye geçecek ve
buradan istediğiniz bir oyun Modunu seçerek oynamaya başlayabileceksiniz.

Oyuna bir sonraki başlayışınızda varolan Sistem Verileriniz otomatik olarak yüklenecek ve Performans
Antrenmanına Üst Menüden erişebileceksiniz.

NOT: Bu kılavuzda gösterilen tüm kontroller, “Oyuncu Hareketi” için oyunun hazırdaki ayarı olarak yalnızca
sol kolu (1) kullanmayı tercih ettiğiniz varsayılarak hazırlanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen 10. sayfaları
okuyun. 

İLK KEZ OYNAYACAKLAR İÇİN BİR NOT
Menülerde dolaşmak için yön düğmelerini (l) veya sol kolu (1), bir seçimi onaylamak için Adüğmesini,
vazgeçmek veya ekranlar arasında geri gitmek için Bdüğmesini kullanabilirsiniz.

Eğer menü kontrolleri hakkında yardıma ihtiyaç duyarsanız, ekranın alt kısmında yardım özelliklerini
bulabilirsiniz. Eğer seçeneklerin ne işe yaradığından emin değilseniz imlecinizi üzerlerinde birkaç saniye
bırakın. Seçeneğin tam olarak ne işe yaradığı, ekranda çıkacak olan pencere ve ilgili yardım metni ile birlikte
gösterilecektir.

Ekranın alt kısmında Yardım İkonunu gördüğünüz her zaman, <düğmesine basarak ilgili Yardım Mesajını
okuyabilirsiniz.

OYUN VERİLERİNİ KAYDETMEYLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİ
Oyundaki ilerlemeniz, maçın son düdüğünün ardından yapılacak kayıt da dahil olmak üzere oyunun
belli yerlerinde otomatik olarak kaydedilecektir.

ANA LİG VERİLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ
Kimin Ana Lig Takımının daha iyi olduğunu görmek için arkadaşlarınızla kapışmayı hiç istemiş miydiniz? 
O halde yapmanız gereken tek şey Takım Verisini bir depolama cihazına kaydetmek ve bu cihazı
arkadaşınızın evine götürmek. Verilerinizi arkadaşınızın sistemine kopyaladıktan sonra “Takım
Seçimi”/”Kullanıcı Verileri” seçeneğini seçmek.

Ama dikkatli olun: Eğer her iki Ana Lig Veri Kaydı da aynı isme sahipse (“Takım Verisi 01” gibi),
arkadaşınızın verilerinin üzerine yazma riski var demektir. Bu durumu önlemek için veri ismini Ana Lig
Menüsünde farklı bir yere kaydederek değiştirebilirsiniz.
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ONLINE TOPLULUK
Online arkadaşlarınızla toplanıp, her biri farklı kurallara sahip bir çok değişik maç oynayabilirsiniz.

NOT: Online Topluluk özelliğini oyuna ücretsiz bir online güncelleme yoluyla eklenecektir.

ANTRENMAN
Antrenman, futbol yeteneklerinizi ve tekniğinizi geliştirmenin en iyi yoludur. “Performans Antrenmanı”
yoluyla sunulan öğretileri kullanarak veya maçlarda oluşanbilecek durumları deneyebileceğiniz “Serbest
Antrenman” özelliğini seçerek oyunu kontrollerini öğrenebilirsiniz. Antrenmanın gerçek bir maç havasında
geçmesini istiyorsanız Duraklat Menüsünden Oyun Planı seçeneğini seçin. Sonra da X düğmesine basarak
Deplasman Takımı yedek oyuncularını seçin ve “Katılım” seçeneğini seçin. 

DÜZENLE
Düzenle Modu sayesinde futbolcu, amblem, turnuva isimleri yaratabilir ve değiştirebilir, taraftarlarınızın şarkı
ve tezahüratlarını seçebilirsiniz. Hatta kendi stadyumlarınızı ve sahalarınızı bile yaratabilirsiniz.

NOT: 

• Düzenlenen futbolcular tüm offline, düzenlenen formalar ise tüm offline ve online oyun modlarında
kullanılırlar.

• “Yükle” seçeneğini seçerek PES 2012’den Verileri Düzenle bilgilerini yükleyebilir ve uygulayabilirsiniz. Diğer
modlardaki veriler bu yolla kullanılamaz. PES 2012 verilerini uyguladığınızda, PES 2013’te yaratmış
olduğunuz Verileri Düzenle bilgilerinin üzerine yazılacaktır.

BİLGİ
Düzenli olarak Online Bilgileri kontrol edin ve indirilebilir Veri Paketlerini indirin. 

GALERİ
Önceki başarılarınıza, kupalarınıza, sonuçlarınıza ve kaydettiğiniz tekrarlara göz atabilirsiniz.

AYARLAR
Ayarlar başlığı altında Kişisel Bilgi Ayarlarını, Online Ayarları, Sistem Ayarlarını ve Çalma Listelerini
düzenleyebilirsiniz.

MAÇ
Arkadaşınızla birlikte veya arkadaşınıza ya da bilgisayara karşı oynayabilir, bilgisayar kontrolündeki iki
takımın birbiriyle maç yapmasını izleyebilirsiniz. Buradan bir online maç da seçebilirsiniz.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
Özel UEFA Şampiyonlar Ligi modu ile takımınızı Avrupa futbolunun devleriyle yarıştırabilirsiniz. Takımınız
grup aşamasını geçecek kadar güçlü mü? Eleme turlarına ulaşabilecek misiniz? Avrupa’nın elit takımlarından
biri olup, tüm futbolcu, menajer ve taraftarların hayalini kurduğu kupayı havaya kaldırabilecek misiniz?

COPA SANTANDER LIBERTADORES
İstediğiniz bir Latin Amerika takımını seçin ve ünlü Copa Santander Libertadores kupasını kazanmak için
mücadele edin!

FUTBOL YAŞAMI
PES’in şimdiye kadar sunduğu en zorlu oyun modlarından birini seçmek için “Futbol Yaşamı” seçeneğini
kullanın.

Ana Lig: Bir futbol oyununda görebileceğiniz en detaylı lig sistemlerinden birine sahip olan, başarılı “Ana
Lig” modunda mücadele edin. Futbolcularınızı geliştirin, transferlerle takımınızı güçlendirin ve kulübünüzü
yönetin. Kendi liginizdeki başarılarla başlayıp UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde uluslararası
şöhret yakalayın. Bu modun zevkini başka hiçbir yerde bulamazsınız. 

Efsane Olun: Bu zorlu mod kendi tasarladığınız bir futbolcu için eksiksiz bir kariyer yaratır. Eğer maçlarda iyi
performans gösterirseniz tanınacak, farklı kulüplere katılmak için transfer teklifleri alacaksınız. Bakalım
adınızı tarih sayfalarına yazdırabilecek misiniz?

Ana Lig Online: Ünlü Ana Lig modunun bu online versiyonunda daha da büyük bir heyecan sunuyor ve sizi
aylarca meşgul etmeyi vaat ediyor. Yapı olarak offline mod ile benzer olsa da, bu sefer gerçek online
oyunculara karşı mücadele edeceksiniz!

MÜSABAKALAR
Offline ve online olarak çeşitli Kupa Müsabakalarına katılın.

ÜST MENÜ EKRANI
Üst Menü size PES’teki tüm oyun modlarına,
özelliklere ve ayarlara erişme imkanı verir.

Ekranın üst kısmındaki yeni Widget Çubuğu
sayesinde diğer oyuncularla kolayca online maçlar
ayarlayabilirsiniz (8. sayfayı okuyun).
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myPES 2013, veya kısaca myPES, PES 2013 ile bağlantı kurabileceğiniz bir Facebook uygulamasıdır. myPES
sayesinde maç istatistiklerini yükleyebilir, sonuçlarını yönetebilir ve dünyanın dört bir yanındaki
arkadaşlarınız ve rakipleriniz ile karşılaşmak üzere bilgilendirici tablolar ve istatistikler görebilirsiniz. Bu
sayede oynayışınızı da geliştirebileceksiniz.

Ve en iyisi de şu: myPES tamamen ücretsizdir.

Bağlanın

Zaten bir Facebook hesabınızın olduğunu varsayarsak yapmanız gereken tek şey myPES hesabınızı
etkinleştirmek veya “Kişisel Bilgi Ayarları/myPES Ayarları” altından bir hesap yaratmaktır.

Bunu yaptığınızda Facebook hesabınıza myPES uygulamasını yükleyin ve kayıt olun. Ayrıntılar için lütfen
oyun içindeki yardım metinlerine veya oyunun resmi web sayfasına başvurun.

Mücadele Edin

• Özel Liglerde sıralamanın üst sıralarına yerleşmek için Facebook arkadaşlarınızla mücadele edin

• Genel myPES Sıralamalarında 1 numaraya yerleşin

• Facebook duvarınızda maç sonuçlarınızı arkadaşlarınızla paylaşın

• Yeni PES oyuncularıyla tanışmak için gruplar yaratın veya diğer gruplara katılın

• Çeşitli kartlar açın ve bir çok mücadelede ustalaşın

Karşılaştırın

• Sonuçlarınızı ve oyunlarınızı diğer PES oyuncularıyla karşılaştırın

• myPES istatistik ve sıralamalarını kullanarak seviyenize uygun rakipler bulun

• Kişisel istatistiklerinizi genel myPES istatistikleriyle karşılaştırın

• İstatistiklerinizi analiz ederek oynayışınızı geliştirin

NOT: 

• myPES özelliği oyuna ücretsiz online güncelleme ile eklenecektir.

• Facebook için myPES bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar için tüm İnternet tarayıcılarda çalışacaktır.

myPES 2013 Resmi Facebook Uygulaması ile bağlı kalın  www.facebook.com/PES

Facebook, Facebook, Inc. tarafından sunulan bir Sosyal Ağ Servisidir.

Widget sayesinde topluluk üyeleriyle online maçlar düzenleyebilir veya tamamen farklı oyun modlarında
oynarken onlarla sohbet edip, iletişim kurabilirsiniz.

Widget’ı kullanabilmek için online olmanız gerekir (28. sayfayı okuyun).

Widget Çubuğu Gösterimi

Widget şu anda mevcut, göstermek için h düğmesine basın.

Widget şu anda mevcut değil (veya offline’sınız).

Widget’ı Açmak

Widget’ı açmak için ekranda Widget Çubuğu görünüyorken h düğmesine basın. Sonra da Widget’ın neler
yapabildiğini görmek için aşağıda gösterilen ikonlardan birini seçin.

Widget Kontrolleri
• h: widget çubuğunu göster/sakla

•B/3: ayarları seç

•F / 7: kaydır

• A: seçimi onayla 

• _/`: Topluluk Grup Listesini değiştir

Bir Oturuma Katılmadan Önce

Topluluk Maçı/Serbest Maç ara

Çok Oyunculu Serbest Maç ara

Bir Topluluk Arası Maç ara

Kullanıcı Listesini göster

Bir Oturuma Katıldıktan Sonra

Oturum sahibi oturumu başlatır, katılımcılar Online Menüye geçer

Diğer kullanıcıları oturuma davet et

Oturumu terk et

Metin Sohbeti (ebeveyn kontrolü ayarlıysa devre dışı olacaktır)

NOT:

• Widget özelliği oyuna ücretsiz online güncelleme ile eklenecektir.

• Eğer katılabileceğiniz bir oturum mevcut değilse, Widget otomatik olarak oturum yaratacaktır. (Oturum ile
sizinle maç yapacağınız diğer topluluk üyeleri arasındaki senkronizasyon durumu belirtilmektedir.)  

• Widget İkonları hakkında ayrıntılar için lütfen oyun içindeki yardım metinlerine başvurun.
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KIŞISEL BILGI AYARLARI MENÜSÜ (DEVAMI)

Manüel Şut/Pas özelliği için iki yeni seçenek eklenmiştir (18. sayfayı okuyun):

• Manüel Şut: Aktif olduğunda, ] düğmesine basılı tutmadan Manüel Şutlar çekebilirsiniz. 

• Manüel Rehber: Şut çekmeyi veya pas vermeyi seçtiğinizde topun gideceği yönü belirten Manüel Rehberi
göstermek için bu seçeneği aktifleştirin. Bu, yalnızca gösterge ile gösterilen oyuncu topa sahipken görünür
olacaktır. 

Ayrıca oyuncu kontrollerinde yardım isteyip istemediğinizi de seçebilirsiniz. Bu seçeneği açarsanız oyuncular
otomatik olarak pas verecek, şut çekecek ve topu uzaklaştıracaklardır.

Bu, kayarak müdahale için de geçerlidir ama ayrıca şu seçeneklere sahiptir: asla (kapalı), duruma bağlı olarak
ara sıra (normal), sıkça (yoğun). 

Bağlı Çalımlar: Bağlı Çalımlar sayesinde önce y sonra da G, 8,Cveya4.

düğmelerine basarak dört harekete kadar çalımı birbirine bağlayabilirsiniz.

Yeni Bağlı Çalımlar yaratmak veya hazırdakileri değiştirmek için Kişisel Bilgiler kısmındaki Bağlı Çalımlar
seçeneğini seçin. 

Yeni Bağlı Çalımlar yaratmak için önce 2üzerinde G gibi bir yön seçin, sonra Bağlı

Çalımlarınızı yaratmak için dört taneye kadar hareket ekleyin. Seçiminizden memnunsanız bir isim
verebilirsiniz. Son olarak da bunları “Kontrolleri Ata” seçeneğini seçerek etkin hale getirmelisiniz.

NOT: Oyun Planı ile belli bir kumandaya atadığınız Bağlı Çalımları kaydetmek için önce “Veri Yönetimi”,
ardından “Kaydet seçeneğini seçin (14. sayfadaki Oyun Planı menüsüne bakın). Bir takımda birden fazla
kullanıcıyla oynuyorsanız, her kullanıcı kendi Kişisel Bilgilerini seçerek kendi Bağlı Çalımlarını kullanabilir.

Yükle: Depolama cihazından Kişisel Bilgileri yükler.  

Ata: Depolama cihazına Kişisel Bilgileri atar.

KİŞİSEL BİLGİ AYARLARI MENÜSÜ 
Kişisel Bilgi İsmi: İstediğiniz ismi verin.

Buton Yapılandırması: Çeşitli Futbolcu ve Takım Arkadaşı Kontrolleri arasından seçim yapabilir, kumanda
ayarları dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

• Oyuncu Hareketi:1+l,1(hazırdaki ayardır ve kesinlikle önerilir) ve larasından seçim yapın.

• Takım Arkadaşı Kontrolleri: “Yardımlı” (futbolcuyu seçmek için önce h düğmesine, sonra 2
düğmesine basın, futbolcu otomatik olarak ileri koşacaktır) veya “Manüel” (futbolcuyu seçmek için önce
h düğmesine, sonra 2 düğmesine basın, o futbolcunun koşusu üzerinde aynı 2, düğmesini 
kullanarak kontrol sahibi olacak, aktif futbolcuyu da 1ile kontrol edebileceksiniz).

• Kontrol Türü: Favori kontrol türünüzü seçin. Daha fazla bilgi için lütfen ekrandaki konfigürasyon
diyagramına bakın.

Destek Ayarları: Göstergeyi nasıl değiştireceğinizi (kontrol ettiğiniz futbolcular arasında geçiş yapma şekli),
“Gösterge Adı” (Görüntü Ayarları) ve “Pas Yardımı” seviyesini seçin. Seviye ne kadar yüksek olursa, o kadar
fazla pas aynı takımdan futbolcuları izleyip ulaşma eğilimi gösterecektir. Eğer seviye sıfırsa, ] düğmesine
basılı tutmadan Manüel Pas oynayabilirsiniz.

Seçilebilecek Gösterge Değişikliği Ayarları şunlardır:

• Yardımlı: Gösterge futbolcular arasında otomatik olarak geçiş yapar. y düğmesine basarak bu işlemi 
kendiniz yapabilirsiniz.

• Yarı-Yardımlı: Gösterge yalnızca takım hücum halindeyken otomatik olarak geçiş yapacaktır. Savunma 

sırasında tüm Gösterge geçişlerini y düğmesine basarak kendiniz yaparsınız.

• Yardımsız: Gösterge y düğmesine basmadığınız sürece tek bir oyuncuda kilitli kalacaktır.

• Sabit: Gösterge seçilen futbolcuya kilitli kalır.

Kişisel Bilgiler oyuncuların Gösterge Ayarlarını ve
Buton Yapılandırmalarını kaydedebilecekleri
yerdir. Maç öncesinde Kişisel Bilgilerinizi
yükleyerek tercih ettiğiniz ayarı kullanabilirsiniz.
Kişisel Bilgilerinizi bir depolama cihazına
kaydederek yanınızda taşıyabilirsiniz. Bir
arkadaşınızı maç yapmak için ziyaret ettiğinizde,
Kişisel Bilgilerinizi kolayca arkadaşınızın
sistemine yükleyebilirsiniz.

NOT: Kişisel Bilgiler Üst Menüdeki “Kişisel Bilgi Ayarları” kısmından veya maça başlamadan önceki 
“Tarafları Seçin” seçeneğinden yüklenebilir.
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OYUN PLANI AYARLARI 
Yardımlı Ayarlar sayesinde birkaç anahtar kelime seçerek bir oyun Planı yaratabilirsiniz. Hazır olduğunuzda
Bdüğmesine basarak Maç Menüsüne dönebilirsiniz. Bir oyun Planı yaratmanın inceliklerini öğrendiğinizde,
kendi planınızı yaratmayı deneyin.

Çokluoyuncu oyunlarında, kullanıcının oyun Planını düzenleyebileceği kumandaya “Lider” ismi verilir, bu
otomatik olarak en düşük sayıya sahip olandır. 

Oyun Planına maç sırasında Duraklat Menüsünden de erişebilirsiniz. 

y / z düğmelerine basarak saha gösterimini şunlardan birine değiştirebilirsiniz:

Saha

Oyuncu

Oyun Planı Menüsü

Yedek Oyuncular

KONUK TAKIMEV SAHİBİ TAKIM

OYUNCU BİLGİSİNİ GÖSTER
Sahada gösterilen bir oyuncunun bilgilerini görmek için imlecinizi oyuncunun üzerine götürün ve A
düğmesine basın. Böylece ismi, forma numarası, o andaki rolü ve derecesi (A en yüksek, E en düşük olmak
üzere) gösterilecektir. Eğer Y düğmesine basarsanız, oyuncunun yeteneklerinin dört kategoriye ayrıldığı
(“Teknik”, “Hız”, “Dayanıklılık” ve“Fiziksel”) basitleştirilmiş istatistikleri ve oyuncunun sahip olduğu Oyun Stili
Kartı veya Beceri Kartlarını görebilirsiniz. Daha ayrıntılı istatistikler görmek için, önceden bahsedilen dört
kategoriden birini seçin.

Eğer oyuncuyu yeni bir pozisyona kaydırmaya karar verirseniz, yeni rol o andaki rolün sağ tarafında
gösterilecektir.

Oyun Stili & Beceri Kartları

Bazı oyuncular kendilerine rakipleri üzerinde avantaj sağlayan Oyun Stili ve Beceri Kartlarına sahiptirler.
Oyuncunun sahip olduğu kartları görmek için bir oyuncuyu seçin ve Y düğmesine basın. Daha fazla bilgi
için oyun içindeki Yardım işlevini kullanın.

POZİSYONLARI DÜZENLEMEK & OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
YAPMAK
Bir oyuncunun sahadaki pozisyonunu değiştirmek için imleci oyuncunun
üzerine götürün ve A düğmesine basarak oyuncuyu tutun. Oyuncuyu
istediğiniz pozisyona taşıdığınızda tekrar A düğmesine basın.

Oyuncuyu tuttuğunuzda sahanın bir kısmı aydınlanacaktır. Bu alan,
oyuncunun rolleri ışığında yerleştirilmesinin uygun olacağı yeri gösterir.

Oyuncu değişikliği yapmak için kadrodan çıkarmak istediğiniz oyuncuyu A düğmesine basarak tutun,
imleci onun yerini alacak oyuncunun üzerine götürün ve onaylamak için tekrar A düğmesine basın. 

NOT: 

• Oyuncu rolleri, sahadaki pozisyonlarına bağlı olarak kararlaştırılır.

• Unutmayın ki her diziliş, belli pozisyonlarda oynayabilecek minimum ve maksimum oyuncu sayısına
sahiptir. Eğer bir oyuncuyu istediğiniz pozisyona götüremiyorsanız, seçtiğiniz dizilişe dikkat edin.

OYUNCU MENÜSÜ AYARLARI
Oyuncu Menüsü Ayarlarına erişmek için sahadaki bir oyuncuyu seçin ve X düğmesine basın. Aşağıdaki
seçenekleri göreceksiniz:

• Rol Seç: Oyuncunun rolünü manüel olarak seçin.

• Kaptanı Seç: Seçili oyuncuyu kaptan olarak atarsınız.

• Markaj Ayarları: Oyuncunun marke edeceği rakip oyuncuyu seçin.

• Katılım: Seçili oyuncunun antrenman oturumuna katılmasını sağlarsınız (yalnızca Serbest Antrenman için 
mevcuttur).

Oyuncu isimlerinin yanındaki
ikonu oyuncuların sahadaki
pozisyonlarını belirtir. Takım kaptanı
yeşil çizgi        ikonu ile gösterilir.

Oklar oyuncuların kondisyonunu, yeşil
çubuklar dayanıklılığı (düşük olduğunda
kırmızı olur) gösterir. Alttaki çubuk
oyuncuların ‘yorgunluk seviyesini’
gösterir (yorgun olduklarında mavi
renkte dolar).

Oyuncu rollerini ve belli pozisyonlara
uygunluklarını gösterir (bir oyuncuyu
diğerinin üzerine sürükleyin). Genel
dereceler pozisyonlarına bağlı olarak
hesaplanır.

Forma İkonu Kondisyon/Dayanıklılık: Pozisyon/Genel Derece:

Aşağıdaki ikonlar da Forma İkonlarıyla birlikte gösterilebilir.

: Sarı Kart : Kırmızı Kart : Milli Takımda

: Ciddi Sakatlık : Hafif Sakatlık : Tam Kondisyona Ulaşıyor : Sakatlık Durumu Belirsiz

Pozisyon/Genel Derecede, Oyun Stili Kartına sahip oyuncular yıldızla gösterilir, 13. sayfaya bakın.

Oyuncu yetenekleri A (en yüksek) ile E (en düşük) arasında derecelendirilecektir.
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14 OYUN PLANI 15MAÇ EKRANI

Bu kısımda bir maç sırasında karşılaşacağınız çeşitli özellikler ve işlevler açıklanacaktır. Üst Menüden ve Duraklat
Menüsünden “Sistem Ayarları” / “Maç Ekranı Ayarları” kısmına girerek özellikleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Aktif Oyuncu: Kontrol edilen aktif oyuncu, kafasının üzerindeki çubukla (veya “Gösterge”)
gösterilir. Her kullanıcı, taraf seçerken göreceğiniz farklı bir renkle temsil edilir.

Dayanıklılık Çubuğu: Aktif Oyuncu çubuğunun altında Dayanıklılık Çubuğu gösterilir (eğer Maç
Ekranı Ayarları menüsünden açıldıysa). Yeşil oyuncunun dinç olduğunu, kırmızı ise yorgun
olduğunu gösterir.

Güç Göstergesi: Güç Göstergesi pas verir veya şut çekerken, oyuncunun altında gösterilir. 

İlgili düğmeye ne kadar uzun süre basılı tutarsanız gösterge de o kadar çok dolacak ve şut veya pas
da o kadar güçlü olacaktır. Manüel şut veya pas sırasında Güç Göstergesinin rengi değişecektir.

Manüel Rehber: Manüel pas ve şutların yönünü gösterir. Manüel Rehber özelliğini “Kişisel Bilgi
Ayarları” kısmından kapatabilirsiniz.

KONTROL EDİLEN OYUNCU – ÇUBUKLAR & GÖSTERGELER

* değiştirildiğinde kısa süreliğine gösterilir; kontroller için 27. sayfaya bakın.

** yalnızca Gösterge “Sabit” olarak ayarlandığında

OYUN PLANI MENÜSÜ
Oyun Planı üzerinde bir çok ince ayar yapabilirsiniz.
NOT: Kişisel Bilgi Ayarlarından, “Ayarlanmış
Stratejiler” ve “Taktik Yardım” seçmek için kontrolleri
değiştirebilirsiniz.

Hazır Taktikler 1, 2, 3, 4
Hazır Taktik setlerinizi ayarlayabilirsiniz. Dört taneye kadar Hazır Taktik yaratabilirsiniz, bunlardan biri maç
sırasında otomatik olarak kullanılacaktır.

Hazır Taktik yaratmak için önce bir dizilişe karar vermeli, sonra da diğer ayarları yapmalısınız.

NOT: Belli stratejileri seçmeniz, ayarlayabileceğiniz kaydırma çubuklarında kısıtlamalara neden olabilir.
Maçlar sırasındaki Duraklat Menüsündeki Oyun Planında o anda aktif olan Hazır Taktikler gösterilecektir
(santra öncesinde Hazır Taktik 1).

Taktiksel Yardım
“Ofsayt Tuzağı”, “Oyuncu Değişikliği”, “Dizilişi Değiştir” veya “Hücum Düzeyindeki Değişiklikler” gibi taktik
hareketlerin maç sırasında otomatik olarak yapılmasını isteyip istemediğinizi seçin. Ayrıca yön düğmelerine
(l) hangi stratejileri atamak istediğinizi seçebilir ve başlangıç kadrosunun sizin için otomatik olarak
seçilmesini sağlayabilirsiniz.
NOT: Bazı durumlarda, bazı stratejiler tetiklenemez.

Duran Top Ayarları

Duran topları kimin kullanacağını seçin. “Hücuma Katılacaklar” kısmından duran top durumlarında hangi
savunma oyuncularının ileri çıkacağını seçebilirsiniz.

Veri Yönetimi

Oyun Planınızı Kaydedebilir veya Yükleyebilirsiniz.

Antrenör Modu

Aktif olduğunda, bilgisayar sahadaki oyuncuları kontrol ederken siz taktik komutlar verirsiniz.

Aktif Oyuncu (Gösterge)
(kontrol edilen oyuncuyu gösterir)

•Gösterge üzerinde sarı isim/sayı:
Oyuncu sarı kart görmüş

•Sarı/kırmızı damalı bayrak:
Kontrol ettiğiniz oyuncu ofsayt

durumunda **

RadarStratejiler*
(14. sayfadaki Taktiksel
Yardım kısmına bakın)

İsim

Hücum/Defans Düzeyi

Aktif Oyuncu
(Gösterge)/
Dayanıklılık
Çubuğu

Geçen Süre Skor

Güç
Göstergesi

Hazır Taktikler*
(14. sayfaya bakın)

Maça Dönmüyor
(Sakatlık Yüzünden)

Maça Dönüyor
(Hafif Sakatlık)

Maça Dönüyor
(Sakatlık Yok)

Endirekt Frikik

OLAY İKONLARI

Oyuncu Değişikliği
(giren/çıkan)
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Bu kılavuzdaki kontrol sayfaları aralarında çeşitli beceri hareketleri ve numaraların da bulunduğu çok sayıda
hareket içermektedir. Ama oyunda bunlardan çok daha fazla kontrol mevcuttur! Daha fazla ayrıntı için 
Duraklat Menüsündeki “Komut Listesi” seçeneğini kullanın. Gösterilen tüm kontrollerde, sol kol (1) ile
yapılması gereken hareketleri yön düğmelerini (l) kullanarak da yapabilirsiniz. Düğme kontrollerini
ayarlamak için “Ayarlar”/”Kişisel Bilgiler” kısmındaki “Buton Yapılandırması” seçeneğini seçin (10. sayfalara
bakın). 

*j düğmesi ve h düğmesi, basıldıklarında iş görürler 

■ Hücum Kontrolleri    ■ Defans Kontrolleri

■ Gösterge 
Değişikliği:

Kontrol ettiğiniz 
oyuncuyu değiştirir

■ Ara Pas

■ Kaleciyi çıkar

1sağ kol /
j düğmesi*

■ Duran Toplarda
Topsuz Oyuncu
Kontrolü

■ Topsuz Oyuncu
Kontrolü

àXbox düğmesi

< düğmesi

w düğmesi

> düğmesi

^ düğmesi

■ Şut

■ Bilgisayar
kontrolündeki oyuncuyla
baskı uygula/Topu
uzaklaştır

■ Oyuncu Hareketi & Top
Sürme

■ Oyuncu Hareketi

■ ■ Hızlı top sür

■ Uzun Pas/Orta

■ Kayarak

Müdahale

■ Kısa Pas

z + A
düğmesi

■ Baskı uygula

lyön düğmeleri

16 GENEL KONTROLLER 17GENEL KONTROLLER

y düğmesi

z düğmesi Y düğmesi

B düğmesi

A düğmesi

X düğmesi

2 sol kol /
h düğmesi*
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19EVRİMSEL KONTROLLER18 EVRİMSEL KONTROLLER

Manüel Pas

Manüel Uzun Pas

Havadan Uzun Pas

Manüel Paslar sayesinde pasların nereye gideceğine tamamen siz karar vereceksiniz.

wdüğmesine basılı tutun + 1+ A (veya Y)

wdüğmesine basılı tutun + 1+ B

xdüğmesine basılı tutun + B

Manüel Şut (Yüksek)

Manüel Şut (Alçak)

Bacak Arasına Şut

Yön, yükseklik ve güç dahil olmak üzere şutları tamamen siz kontrol edeceksiniz.

NOT: Eğer “Kişisel Bilgi Ayarları/Oyuncu Desteği” kısmından Manüel Şutları açtıysanız ] düğmesine basılı
tutmanıza gerek olmadan Manüel Şut çekebilirsiniz.

NOT: Eğer “Kişisel Bilgi Ayarları” kısmından “Pas Desteği”ni sıfır olarak ayarlarsanız, ] düğmesine basılı
tutmanıza gerek olmadan Manüel Pas verebilirsiniz.

w düğmesine basılı tutun + 1+ X

w düğmesine basılı tutun + 1+ X, Y

x düğmesine basılı tutun + X +1

Usta Dokunuş Driblingi

Yeni ayak yetenekleri 1’e 1 mücadelelere yeni bir boyut getiriyor.

x düğmesine basılı tutun + 1

YENİ EVRİMSEL KONTROL SİSTEMİNİ DENEYİN

NOT:

Okumaya devam etmeden önce lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

• Kontroller sayfasında gösterilen tüm hareketler, tüm “Oyuncu Hareketi” kontrolünün sol kol (1) 
ile yapıldığı hazırdaki ayarı değiştirmediğinizi varsaymaktadır.

• Tüm sol kol (1) ve sağ kol (2) hareketleri oyuncunuzun soldan sağa doğru ilerlediğini varsaymaktadır.

• Yeni kontroller              , değişmiş kontroller              ile gösterilmiştir.

MANÜEL PASLAR

MANÜEL ŞUTLAR

USTA DOKUNUŞ DRİBLİNGİ

Dinamik Ver-Kaç

Geliştirilmiş ver-kaç ile daha akıcı maçlar sizi bekliyor.

y düğmesine basılı tutun + A, 2

Mükemmel Tuzak

Topu Kaldır

Sombrero

Artık topu kaldırabilir veya topu durdururken çalım atabilirsiniz. Gelişine oyunlar için büyük bir yenilik!

xdüğmesine basılı tutun (alıcı topu durdurmadan hemen önce)

h ’e basılı tutun (alıcı topu durdurmadan hemen önce)

(çalım attıktan sonra) h ’e basılı tutun +1

Baskı

Kademe Yap

Top Çal

Defansif Takip

Daha geniş özgürlük ve varyasyon sayesinde daha gerçekçi ve taktiksel savunma yapabileceksiniz.

z düğmesine basılı tutun + A

A düğmesine basılı tutun

A, A düğmesine basın

x düğmesine basılı tutun +1

Ayak İçleriyle Çalım

Bacak Arası

Etrafından Dolan

Bire bir mücadelelerde kullanabileceğiniz yeni hareketler.

G veya 8’a basılı tutun + 3
x düğmesine basılı tutun + z +1(rakibe doğru)

(rakibin yanında) x düğmesine basılı tutun + z+ H veya 5

DİNAMİK VER-KAÇ

YENİLENMİŞ GELİŞİNE VURUŞLAR

YENİ BECERİLER

GELİŞTİRİLMİŞ DEFANS
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21YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN KONTROLLER20 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN KONTROLLER

Kayarak Müdahale

Kademe Yap

Top Çal

Topu Uzaklaştır

Kayarak müdahalede bulunmak için B düğmesine basın (yanlış
zamanlama yaparsanız kolayca kart görebilirsiniz) 

Oyuncunuzun yerini koruyup topa sahip olan takibi belli bir
mesafeden (ayarlamak için 1düğmesini kullanın) takip
etmenizi sağlamak için A düğmesine basılı tutun.

Topa sahip olan oyuncuya yakınken A, A düğmelerine hızlıca
basarak topu çalmayı deneyebilirsiniz. 

Kendi yarı sahanızdayken topu güvenli biçimde uzaklaştırmak
için Xdüğmesine basın

KALECİ KONTROLLERİ

Kaleciyi Çıkar

Kale Vuruşu

Topu Fırlat

Y düğmesine basılı tuttuğunuzda kaleci kaleden çıkacak ve
topu kapmak veya rakip forvetin açısını daraltmak için topa
doğru koşacaktır

Bveya Xdüğmeleriyle kale vuruşu kullanabilir, 1ile nişan
alabilirsiniz

1ile yakındaki bir takım arkadaşına nişan alabilir ve A
düğmesine basarak elle fırlatabilirsiniz

NOT: “Efsane Olun” modunda olduğu gibi “Sabit Gösterge” ayarıyla oynuyorsanız, kaleciyi kontrol
edemezsiniz.

Hızlı Koş

Gösterge Değiştir

Hızlı koşmak için z düğmesine basılı tutun +1
Oyuncu Göstergesini topa en yakın oyuncuya geçirmek için y
düğmesine basın   

ORTAK KONTROLLER (hem hücumda, hem defansta)

BAĞLI ÇALIMLAR
Topla ilerlerken y düğmesine basılı tutun ve G, 8,Cveya4kullanarak Bağlı Çalımlar olarak
bilinen hareket kombinasyonlarını yapın. Bu hareketlere alıştığınızda kendine özgü kombinasyonlar
yaratabilir ve rakiplerinize karşı avantaj sağlayabilirsiniz. Bağlı Çalımlar hakkında daha fazla bilgi almak
için 11. sayfaya bakın.

BAĞLI ÇALIMLARA ÖRNEKLER

➤

➤

➤➤

TOP SÜRME

Top Sür

Hızlı Top Sür

Kontrol ettiğiniz oyuncunun seçtiğiniz yönde ilerlemesi için1
düğmesini kullanın

Topla birlikte depar atmak için z düğmesine basılı tutun +1

HÜCUM KONTROLLERİ

TOP SAKLAMA

Top Sakla Topu kontrol altına almak istediğiniz yöne doğru1düğmesini
kullanın.

PAS

Pas • Kısa Pas: A
• Uzun Pas: B
• Ara Pas: Y

ORTA

Orta Yönü kontrol etmek için1düğmesini kullanın ve aşağıdaki
orta stillerinden birini seçin:
• Standart Orta:  B
• Alçak Orta: B, B
• Yerden: B, B, B
• Yüksek Orta: x düğmesine basılı tutun + BŞUT

Şut Şut çekmek için X düğmesine basın ve şutu yönlendirmek
için1düğmesini kullanın. Gelişine şut, kafa veya vole vurmak
için oyuncu topla buluşmadan önce X düğmesine basın.

GÜÇ GÖSTERGESİ
Güç Göstergesinin boyu, ilgili düğmeye basış sürenize bağlı olarak vuruşun
gücünü ve topun yüksekliğini belirler. Maksimum güce ulaştığınızda, feyk atmak
için zamanında iptal etmediyseniz (A düğmesi) hareket otomatik olarak
gerçekleştirilecektir (15. sayfaya bakın). 

TEMEL DEFANS

Pres Yap

Pres Yap (bilgisayar)

Kontrol ettiğiniz oyuncuyla rakibe pres yapmak için
1düğmesine basılı tutun + z + A düğmelerini kullanın

Rakibe bilgisayar kontrolündeki takım arkadaşınızla pres
yapmak için Xdüğmesine basılı tutun

DEFANS KONTROLLERİ

Komut

y + G

y + 8

1. Hareket

Koşarak Üst Vücut
Çalımı (sağ)

Üst Vücut Çalımı 
(sol)

2. Hareket

Kenara Matthews
Çalımı (sağ)

Üzerine Basıp
Kayma (sağ)

3. Hareket

Üzerine Basıp
Kayma (sol)

4. Hareket

V Çalım (R)

PES2013_XB360_GonD_Manguts_TUR  08/03/2013  09:26  Page 20



22 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN KONTROLLER 23GELİŞMİŞ KONTROLLER

KORNER ATIŞLARI

Korner Atışı

Kısa Korner

Standart yükseklikte bir korner atışı için B düğmesine basın

y düğmesine basarak çağırdığınız yakındaki takım arkadaşına
pas vermek için Adüğmesine basın

DURAN TOP KONTROLLERİ

FRİKİKLER: ŞUT

Pas

Şut

Kısa Pas için A Ara Pas için Y veya Uzun Pas için B düğmesine
basın. Top, oyuncunun yüzünün dönük olduğu yere doğru
atılacaktır

Frikikten doğrudan gol atmayı denemek için X düğmesine
basın

Falso vermek için Güç Göstergesi ekrandayken3veyaBdüğmelerini kullanın.

Penaltı Atıcısı 

Kaleci

Şut çekmek için X düğmesine basın. Yükseklik seviyesi
düğmeye ne kadar uzun bastığınızda bağlı olarak ayarlanır.
Penaltınızı, oyuncu topa doğru koşarken istediğiniz yöne doğru
1düğmesini iterek de yönlendirebilirsiniz. Eğer Aşırtma Vuruş
yapmak istiyorsanız z düğmesine basılı tutun

Kurtarış yapmak için rakibin topu atacağını düşündüğünüz
yöne doğru1düğmesini itin.1düğmesini bırakırsanız kaleci
ortada duracaktır.

TAÇ

Taç Topu yakındaki takım arkadaşına atmak için A düğmesine
basın. Daha uzağa taç kullanmak için düğmeye daha uzun süre
basılı tutun

PENALTILAR (kamera oyuncunun
arkasına geçecektir) 

FRİKİKLER: BARAJ KONTROLÜ

Oyuncuları Zıplat

Oyuncular Yerini Korusun

Barajdaki bazı oyuncuların zıplaması için X düğmesine basın

A düğmesine bastığınızda barajdaki bazı oyuncularınız
yerlerini koruyacaktır 

TOP SÜRME

Usta Dokunuş Driblingi

Ayaktan Az Aç

Ayaktan Çok Aç

Topu Durdur

Topu Durdur & Kaleye Dön

Topu Aç

Zıplayarak Çalım

Ayak İçleriyle Çalım

x düğmesine basılı tutun +1
z (depar atarken iki veya üç kere)

z + x+ F veya 7 veya H veya 5(depar atarken)

(1düğmesini bırakın)  z
(1düğmesini bırakın)  x
(sabitken) I, I veya 6,6
x (temastan hemen önce)

G veya 8 düğmesine basılı tutun + 3

İLERİ SEVİYE OYUNCULAR İÇİN HÜCUM KONTROLLERİ

PAS

Topuk Pası

Havadan Uzun Pas

Aşırtma Ara Pas

Ver-kaç

Pas Ver ve Koş

Manüel Pas

Manüel Uzun Pas

Erken Orta

B+ A

x düğmesine basılı tutun + B

y düğmesine basılı tutun + Y

y düğmesine basılı tutun + A, Y (alıcı topu tutmadan önce)

x (pastan sonra)

w düğmesine basılı tutun +1+ A (veya Y)

w düğmesine basılı tutun +1+ B

y düğmesine basılı tutun + B

TOP SAKLAMA

Mükemmel Tuzak

Topu Kaldır

Dokunmadan Dön

Çalımla Geç

x düğmesine basılı tutun (alıcı topu tutmadan hemen önce)

h düğmesine basılı tutun (alıcı topu tutmadan hemen önce)

z düğmesine basılı tutun + 1(topun hareket yönüne doğru)

1düğmesini bırakın, z düğmesine basılı tutun 
(pası almadan hemen önce)

ŞUT

Kontrollü Şut

Yüksek Aşırtma Şut

Alçak Aşırtma Şut

Ters Falsolu Şut

Bacak Arasına Şut

Manüel Şut (Yüksek)

Manüel Şut (Alçak)

X düğmesini bırakmadan önce x düğmesine basılı tutun
(Güç Göstergesi ekrandayken)

y düğmesine basılı tutun + X

X düğmesini bırakmadan önce z düğmesine basılı tutun
(Güç Göstergesi ekrandayken)

Xdüğmesine, sonra yine Xdüğmesine basın (oyuncu tam topa
vururken)

x düğmesine basılı tutun + X + 1(yakındaki rakip
oyuncuya doğru)

w düğmesine basılı tutun +1+ X

w düğmesine basılı tutun +1+ X, Y (oyuncu tam topa
vururken)
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Aradan Çek

Sol Çalım (Sağ Ayakla)

Geri Çekmeli Çalım (Sağ Ayakla)

Topuk Pası Çalımı

Sol veya Sağ Kenara Geri Çek

İçe Sektir

Koşarken İçe Sektirip Çaprazdan Al

G veya 8
Cdüğmesine basılı tutun +  7
Cdüğmesine basılı tutun +  F (veya sol ayak için 7)

O düğmesine basılı tutun + 7 veya U+ F
Cdüğmesine basılı tutun + H veya 5 (top sürerken de
yapılabilir, solak oyuncular için ters yön kullanın)

Cdüğmesine basılı tutun +3(top sürerken de yapılabilir)

Cdüğmesine basılı tutun +H veya 5 (top sürerken de
yapılabilir)

Bilek Hareketi (Sağ Ayakla)

Ters Bilek Hareketi (Sağ Ayakla)

Marsilya Dönüşü

Çapraz Bacak Dönüşü

Topu Kaldır

Gökkuşağı Çalımı

Sombrero

Bacak Arası

Etrafından Dolan

Yana Top Sür

Yan Makas

Yana Doğru Ayak İçi Çalımı

(top sürerken) 6 + H(solak oyuncular için ters yön kullanın)

(top sürerken) I+ 5(solak oyuncular için ters yön kullanın)

(top sürerken) K veya  Y (bazı oyuncular bunun tek ayaklı
varyasyonunu kullanırlar)

(top sürerken) G + F veya 8 + 7
(top sürerken) h düğmesine basın + H veya 5
(top sürerken) h, h

(çalımdan sonra) h düğmesine basılı tutun +1(rakibe doğru)

xdüğmesine basılı tutun + z +1(rakibe doğru)

(rakibin yanındayken) x düğmesine basılı tutun + z + H
veya 5
xdüğmesine basılı tutun + G veya 8
(Yana Top Sürerken) M düğmesine basılı tutun + F (sağa
gidiyorsanız ters yön kullanın)

(Yana Top Sürerken) Qdüğmesine basılı tutun + F (sağa
gidiyorsanız ters yön kullanın)

ÜZERİNE BASMA BECERİLERİ (aksi belirtilmediği sürece sabitken)

DİĞER BECERİLER

Hız Patlaması

Hız Patlaması (Çapraz Alış)

Patlayan Koşu

Patlayan Koşu (Çapraz Alış)

(sabitken) xdüğmesine basılı tutun +z+3
(sabitken) xdüğmesine basılı tutun +z +H veya 5
(top sürerken) xdüğmesine basılı tutun +z
(top sürerken) xdüğmesine basılı tutun +z +H veya 5

Üst Vücut Çalımı

Matthews Çalımı

Matthews Çalımıyla Yana Kay

Gdüğmesine basılı tutun veya 8
Gdüğmesine basılı tutun + 5veya 8düğmesine basılı tutun + H
Gdüğmesine basılı tutun + 7veya 8düğmesine basılı tutun + F

Ayak İçi Çalımı

Ters Ayak İçi Çalımı 

Ayak İçi

Ayak İçi Çalımı Şaşırtması

Dışa Ayak İçi Çalımı

W veya S
Q veya U
(top sürerken) Qdüğmesine basılı tutun + H veya

Udüğmesine basılı tutun + 5
(sabitken) Qdüğmesine basılı tutun + H veya Udüğmesine
basılı tutun + 5
(sabitken) Qdüğmesine basılı tutun + D veya Udüğmesine
basılı tutun + 9

NUMARALAR VE BECERİ HAREKETLERİ

HIZ PATLAMASI BECERİLERİ (rakibin yanındayken)

OMUZ ÇALIMI BECERİLERİ (sabitken)

AYAK İÇİ ÇALIMI BECERİLERİ
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GELİŞMİŞ DEFANS

Defansif Takip

Topsuz Oyuncu Kontrolü

x düğmesine basılı tutun +1(topa sahip olan rajkibe doğru
dönükken)

2(kontrol etmek istediğiniz takım arkadaşına doğru)

KALECİ KONTROLLERİ

Topu Bırak

Kaleciyi Kontrol Et (online maçlar hariç)

z (başka bir şey yapmadan)

y +h, 1(kontrolü bırakmak için tekrar y +h )

İLERİ SEVİYE OYUNCULAR İÇİN DEFANS KONTROLLERİ

Korner Atışı

Frikik: Uzun Pas

Frikik: Şut

Falsosuz Frikik

Frikiği Kullanacak Oyuncuyu &
Pozisyonu Değiştir

Frikiki 2. Oyuncuya Kullandır

2. Oyuncuyla Pas Ver

Baraja Oyuncu Ekle/Çıkar

Öne Hamle: Diğer Oyuncular Zıplar

Öne Hamle: Diğer Oyuncular Durur

Rasgele

• Alçak Orta: Fdüğmesine basılı tutun, B
• Yerden: 7düğmesine basılı tutun, B

• Yüksek Top: xdüğmesine basılı tutun + B
• Alçak Top: Fdüğmesine basılı tutun + B
• Yerden: 7düğmesine basılı tutun + B

• Sert şut: xdüğmesine basılı tutun + X
• Orta sert: X, Y
• Normal: X
• Orta zayıf: X,A
• Zayıf şut: 7düğmesine basılı tutun + X

X, X (topa vururken)

y + z (seçenekler arasında dolaşmak için)

y düğmesine basılı tutun + B veya Y veya X

y düğmesine basılı tutun + A (şimdi 1. oyuncu pas verebilir
veya şut çekebilir)

w (sol tarafa oyuncu eklemek için) veya x (sağ tarafa oyuncu
eklemek için)

B

B + A

Eğer hiç bir düğmeye basmazsanız oyuncular rasgele
davranacaklardır

İLERI SEVIYE OYUNCULAR İÇIN DURAN TOP KONTROLLERI

Ayakla Çalım 1

Ayakla Çalım 2

İlk Çalım 1

İlk Çalım 2

Top havadayken bir oyuncuyu
kontrol etmek

Hızlı Yeniden Başlat

Dalış

Takım Arkadaşı Kontrolleri (Yardımlı)

Takım Arkadaşı Kontrolleri (Manüel)

Hazır Taktikler 1-4’ü Değiştir

Stratejiyi Aktifleştir/Vazgeç

Hücum Düzeyini Değiştir

B veya X, A

A veya Y, z + x

A

z + x

x düğmesine basılı tutun + 1(topa yakın olan oyuncuyu
kontrol eder)

1+A veya Y

y + w + j + h

h düğmesine basılı tutun + 2 (karşı yarı sahaya doğru
koşması için takım arkadaşının yönünde)

h düğmesine basılı tutun + 2 (takım arkadaşının
yönünde,2 ile oyuncuyu tamamen kontrol edebilirsiniz)

Yön düğmesi X (14. sayfadaki hazır Taktikler kısmına bakın)

Stratejileri aktifleştirmek/vazgeçmek için C veya Z veya V
yön düğmelerine basın.

• Arttır: w düğmesine basılı tutun + yön düğmesi C
• Azalt: w düğmesine basılı tutun + yön düğmesi V

ÖZEL TEKNİKLER & KONTROLLER

Duran Toplarda “Topsuz Oyuncu Kontrollerini” kullanabilir, 2düğmesine oyuncunun yönünde basarak
topsuz bir oyuncunun kontrolünü alabilirsiniz. Bunu yaptığınızda B veya A düğmesine basarak frikiği
kullanan oyuncunun pas vermesini sağlayabilirsiniz. Taçlar için A düğmesine basmalısınız.

*Takım Arkadaşı Kontrolleri için ister “Yardımlı”, ister “Manüel” seçeneğini seçebilirsiniz. Normaldeki ayar
“Yardımlı” şeklindedir. Bunu “Kişisel Bilgi Ayarları” / “Buton Yapılandırması” kısmından değiştirebilirsiniz 
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Xbox LIVE
Xbox LIVE® ile daha çok oyuna, daha çok eğlenceye ve daha çok keyfe bağlanın. Daha fazla bilgi için
www.xbox.com/live adresini ziyaret edin.

BAĞLANMAK
Xbox LIVE kullanmadan önce Xbox 360 konsolunuzu yüksek hızlı İnternet bağlantısına bağlayın ve Xbox LIVE
üyesi olmak için kaydolun. Bağlanmak hakkında bilgi almak ve Xbox LIVE’ın bölgenizde mevcut olup
olmadığını öğrenmek için www.xbox.com/live/countries adresini ziyaret edin.

AİLE AYARLARI
Kullanımı kolay ve esnek bu araçlar sayesinde aileler ve veliler, içerik derecelerine bağlı olarak genç
oyuncuların hangi oyunları oynayabileceklerini belirleyebilirler.

Ebeveynler yetişkinlere özel içeriğe erişimi engelleyebilirler. Ayrıca ailenizdeki kimlerin Xbox LIVE servisi
üzerinden diğer online kullanıcılarla etkileşim kurabileceğini belirleyebilir, oyun sürelerine kısıtlama
getirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.xbox.com/familysettings adresini ziyaret edin.

ONLINE HAZIRLIKLAR & ÖNEMLİ BİLGİLER
Çalıştırma Politikası, Online Servis Anlaşması, Önemli Uyarılar, gerekli Ekipman ve Ağ Ortamı hakkında
bilgiler için lütfen aşağıdaki adresteki PES 2013 Resmi Online Portal Sayfamızı ziyaret edin:

www.konami.jp/we/online

Online oynamak için, geçerli bir Xbox LIVE Üyeliğine sahip olmanız gerekir.

PES’in Online Moduna girdiğinizde bakım zamanları ve turnuva takvimleri gibi çeşitli bilgileri göreceksiniz.

Eğer PES’i ilk kez online olarak oynuyorsanız, kişisel Kullanıcı Verileri yaratmanız gerekecektir (bu veriyi
sonradan silemezsiniz). Bunu yaptığınızda oynamaya başlayabilirsiniz, ama şunları da unutmayın:

• Lütfen online oynarken ilgili Kanunlara ve Servis Anlaşmalarına uyun. Diğer kullanıcılara karşı DAİMA KİBAR
ve anlayışlı davranın.

• Eğer Kablosuz ağ kullanıyorsanız, mikrodalga fırınlar ve kablosuz telefonlar gibi elektrikli aletlerin 
bağlantıyı etkileyebileceğini unutmayın.

• Maçlar sırasında kasti olarak BAğLANTIYI KOPARMAYIN.

• Daima maçları tamamlayacak kadar vaktiniz olduğundan emin olun.

• Sıkı Mücadele Edin, ama Dürüstçe Oynayın!

28 XBOX LIVE’A BAğLANMAK (ONLINE MOD) 29XBOX LIVE’A BAğLANMAK (ONLINE MOD)

NEZAKET SEVİYESİ
Her kullanıcıya online davranışlara göre bir Nezaket Seviyesi verilmiştir. Her kullanıcı A derecesi ile başlar,
ama bu derece oyundan kopmalar yaşandıkça azalacaktır. En düşük derece C’dir ve bu dereceye düşerseniz
turnuvalara girmeniz yasaklanır. Diğer yandan maç tamamlama oranınız ve fair play değerleriniz yüksekse
dereceniz AA’ya, hatta AAA’ya kadar çıkabilir. Yani dürüst biçimde oynayıp maçlarınızı tamamladığınız
sürece dereceniz yükselecektir.

Eğer turnuvalara katılmanız yasaklanırsa, belli sayıda maçı sorunsuz tamamlayarak derecenizi tekrar
yükseltebilirsiniz.

İSTİSMAR VE HİLE HAKKINDA ÖNEMLİ BİR MESAJ
KONAMI, sohbet işlevini diğerlerini rahatsız etmek için kullanan veya hile yaptığı tespit edilen
oyunculara ceza verme veya yasaklama hakkını saklı tutmaktadır. Ceza KONAMI tarafından
kararlaştırılacak, bunun sonucunda başka bir uyarı olmaksızın sohbet işlevinden veya online oyundan
geçici veya kalıcı olarak yasaklama cezaları verilebilecektir. 

Anlayışınız ve sportmenliğiniz için teşekkür ederiz.
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ÜRÜN DESTEK
games.konami-europe.com/support

Evren Mah. Gülbahar Cad. 

Şener Sok. No:7-8

Istanbul

34212

Tel: +90 212 630 9014

Fax: +90 212 630 90 15

(Türkiye’ye ait telefon numarasıdır, arama ücretleri değişiklik gösterebilir, lütfen detaylar için servis
sağlayıcınız ile bağlantıya geçiniz.)
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Konami Digital Entertainment GmbH

President: Shinji Hirano

General Manager: Martin Schneider

Senior European Brand Managers & PES Project Leaders: Hans-Joachim Amann & Jon Murphy

Brand Coordinator: Martin König

Special Thanks: Toru Kato, Manorito Hosoda, Kei Masuda, Hajime Matsumaru, Mika Mizuo, Naoki Morita,
Satomi Morita, Mitsuru Nakadai, Naoya Hatsumi, Ippei Nio (all KDE-J) and all members of PES Productions
Borja de Altolaguirre, Scott Garrod, Pierre Ghislandi, Gavin Johnson and everyone@KDEE | Simona Bassano,
William Capriata, Fabrizio Faraoni & Rodolfo Rolando (Halifax) | Pedro Resende, Ivo Silva & Joaquim Silva
(Ecoplay) | Alevtina Labyuk, Eugene Popov & Mihail Zaharov (SoftClub) | Lars Bretscher, Emmanuel Homaidan,
Hampus Löfkvist & Ornella Roccoletti (UEFA) | Mark Bamber, Adam Bhatti, Alan Curdie, Suffwan Eltom &
Asim Tanvir | Steve Merret (Voltage PR) and all the great PES players around the world!

Manual Design: an.x | Manual Translation: MSM GmbH

This product contains code derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Official Licensed Product of UEFA CHAMPIONS LEAGUE™.  Official Licensed Product of UEFA EUROPA LEAGUE™. All names, logos and trophies of
UEFA are the property, registered trademarks and/or logos of UEFA and are used herein with the permission of UEFA. No reproduction is allowed
without the prior written approval of UEFA. All club names, club logos and individual players’ names are the property of the respective club or
person. UEFA shall bear no responsibility for the use of these names and/or logos.   adidas, the 3-Bars logo, the 3-Stripe trade mark, adipure,
Predator, tango, climacool and adizero are registered trade marks of the adidas Group, used with permission.  F50 and speedcell are trade marks
of the adidas Group, used with permission   the use of real player names and likenesses is authorised by FIFPro and its member associations.
Officially licensed by Czech National Football Association   Officially licensed by CFF   © 2012, DFB Licence granted by m4e AG, Höhenkirchen
Siegertsbrunn   © The Football Association Ltd 2012. The FA Crest and FA England Crest are official trade marks of The Football Association Limited
and are the subject of extensive trade mark registrations worldwide.   © FFF   Officially licensed by FIGC   ©2009 JFA   Licensed by
OLIVEDESPORTOS (Official Agent of the FPF)   Producto oficial licenciado RFEF   Campeonato Nacional de Liga BBVA   Producto bajo Licencia
Oficial de la LFP  www.lfp.es   © 2002 Ligue de Football Professionnel ®   Officially Licensed by Eredivisie Media & Marketing C.V. and Stichting CAO
voor Contractspelers   © S.L.B. Produto Oficial   Official Licensed Product of A.C. Milan   Manchester United crest and imagery © MU Ltd   Official
product manufactured and distributed by Konami Digital Entertainment under licence granted by Soccer s.a.s. di Brand Management S.r.l.
Official Licensed Product of Atlético Clube Goianienseo, Clube Atlético Mineiro, Esporte Clube Bahia, Botafogo de Futebol e Regatas, Sport Club
Corinthians, Coritiba Foot Ball Club, Cruzeiro Esporte Clube, Figueirense Futebol Clube, Clube de Regatas do Flamengo, Fluminense Football Club,
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, Sport Club Internacional, Clube Náutico Capibaribe, Sociedade Esportiva Palmeiras, Associação Atlética Ponte
Preta, Associação Portuguesa de Desportos, Santos FC, São Paulo FC, Sport Club do Recife, and Club de Regatas Vasco da Gama.   © Adagp, Paris
2012../Macary – Zublena & Regembal – Costantini, Architects Wembley, Wembley Stadium and the Arch device are official trade marks of
Wembley National Stadium Limited and are subject to extensive trade mark registrations.   All other copyrights or trademarks are the property of
their respective owners and are used under license. ©2012 Konami Digital Entertainment
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KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, and the Xbox logos are trademarks 
of the Microsoft group of companies and are used under license from 

Microsoft.
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