
Kurulum....
Komutlar
Menülerin kullan›m›
Oyunu Bafllat›rken...
Seçenekler
Oyunu Oynarken..
Oyun Kipleri
Keflif Kipi (Explore Mode)
Gizlenme Kipi (Cover Mode)
Niflanc› Kipi (Sniper Mode)
Patron Kipi (Boss Mode)
Soruflturma Sonuç Ekran›
Oyunu Kaydetme ve Yükleme
Tan›t›m ve Teflekkür

YASAL HAKLAR
Bu Yaz›l›m ürününün kurulumunu gerçeklefltirerek, kopyalayarak veya baflka yollarla kullanarak afla¤›da yer alan maddelere 
uyulaca¤› kabul edilmifl say›lacakt›r.

GARANT‹ KOfiULLARI
Empire Interactive, yaz›l›m›n teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde ekte bulunan belgelere uygun olarak 
çal›flaca¤›n› garanti eder. ‹lgili yasa maddesiyle burada belirlenen s›n›rlamalar iptal edilip de¤ifltirilmedi¤i sürece, yaz›l›mla 
ilgili tüm garantiler 90 (doksan) gün için geçerlidir.

MÜfiTER‹ HAKLARI
Empire Interactive’in sahip oldu¤u tüm yasal sorumluluklar ve müflteriye sunulacak yasal çözümler afla¤›daki flekilde 
gerçekleflecektir. Sat›n al›nan noktaya al›nd› belgesi veya bir kopyas› ile birlikte getirilmesi flart›yla (a) ödenen mebla¤›n 
iadesi, veya (b) burada belirlenen S›n›rl› Garanti kapsam›na girmeyen yaz›l›m ya da donan›m›n iadesi ya da de¤ifltirilmesi 
Empire Interactive’in yetki ve sorumlulu¤undad›r. Yaz›l›mdaki hata, kaza, yanl›fl kullan›m veya hor kullan›m yüzünden 
gerçekleflmiflse, S›n›rl› Garanti kapsam›na al›nmaz. De¤ifltirilecek olan yaz›l›m ürünü ya geri kalan garanti süresince veya 
30 (otuz) gün garanti kapsam›nda say›lacakt›r.

SINIRLI GARANT‹ 
‹lgili yasan›n içeri¤ine uygun olacak flekilde, Empire Interactive ve çal›flt›¤› tedarikçi firmalar yaz›l›m ya da beraberindeki 
yaz›l› malzeme ile ilgili belirli bir amaca uygun olacak flekilde belirlenen ve/veya ima edilen garantileri ve/veya flartlar hariç, 
bunlar dahil olacak ancak bunlarla s›n›rl› olmamak kayd›yla tüm di¤er ima edilen veya ifade edilen temsilcilik, garantiler, 
koflullar veya di¤er ortalama kalitedeki garantilerini reddeder. 

DOLAYLI ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ
‹lgili yasan›n içeri¤ine uygun olacak flekilde, hiç bir flekilde Empire Interactive veya çal›flt›¤› tedarikçi firmalar bu ürünün 
kullan›m›ndan ya da ürünü kullanamama eksikli¤inden do¤acak hiçbir zarardan (kiflisel yaralanma, ticari kardan zarar, 
ticari etkinli¤in kesintiye u¤ramas›, ticari bilginin kayb› veya di¤er para cinsinden ödenecek cezan›n oluflturaca¤› zararlar 
da dahil ve bunlarla s›n›rl› olmayacak flekilde) Empire Interactive bu tür zararlar hakk›nda bilgilendirilmifl olsa bile sorumlu 
tutulamaz. Bu maddenin içeri¤i özellikle ilgili bir yasa maddesiyle hariç tutulmad›¤› takdirde, Empire Interactive veya çal›flt›¤› 
tedarikçi firmalar ad›na iflbu sözleflmedeki herhangi bir maddeden do¤acak tüm sorumluluklar müflterinin yaz›l›ma ödedi¤i 
mebla¤ ile s›n›rl›d›r.

Bu belgenin ekindeki diskte yer alan her türlü bilginin izinsiz kopyalanmas›, yeniden üretimi, kiralanmas› veya yay›nlanmas› 
ilgili yasa uyar›nca yasaklanm›flt›r.

Bu Yaz›l›m Lisans Sözleflmesi ‹ngiltere yasalar›yla korunmaktad›r.
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KURULUM (Installation)

1. Bad Boys II oyunu 1 nolu CD-ROM diskini bilgisayar›n›zdaki CD-ROM sürücüsüne yerlefltirin.
2. Disk kendi kendine çal›flacak ve ilk ekran ç›kacakt›r. E¤er otomatik olarak çal›flmazsa, masaüstündeki “Bilgisayar›m” 
ikonuna iki kez t›klay›n, sonra CD-ROM sürücüsüne iki kez t›klay›n, en son olarak da setup.exe dosyas›na iki kez t›klay›n.
3. Bafllamak için SONRAK‹ tufluna t›klay›n.
4. Yaz›l›m lisans sözleflmesini lütfen okuyun. Anlaflma koflullar›n› kabul edin ve EVET tuflunu t›klayarak kuruluma devam 
edin. Kabul etmiyorsan›z kurulum duracakt›r. Oyunu oynayamazs›n›z.
5. Bad Boys II’nin kurulmas›n› istedi¤iniz hedef dizini seçin. Hedef dizini  de¤ifltirmek için GÖZ AT tuflunu t›klayabilirsiniz. 
Seçiminiz tamamlan›nca SONRAK‹ tuflunu t›klay›n.
6. fiimdi Bad Boys II oyununu çal›flt›rmak istedi¤iniz Bafllang›ç Menü Program Dosyas›’n› seçin. Seçiminiz tamamlan›nca 
SONRAK‹ tuflunu t›klay›n.
7. Son olarak, kurulumu tamamlamak için Kurulum tuflunu t›klay›n. Kurulum s›ras›nda ekranda uyar› ç›kt›¤›nda CD-ROM 
sürücünüze Bad Boys II 2 nolu CD-ROM diskini yerlefltirin ve kuruluma devam etmek için TAMAM tufluna t›klay›n.

ÖZEL NOT:Bad Boys II’nin çal›flmas› için sisteminizde DirectX
®

 9 veya daha üst bir versiyonun yüklü olmas› 
gerekir. Do¤ru versiyonun kurulu oldu¤undan emin de¤ilseniz, oyunun kurulumu tamamland›ktan sonra ekrana 
ç›kacak Bad Boys II Kur Menüsü’nde yer alan DirectX 9 Kurulum tuflunu iflaretleyin.

PROGRAM GÖRÜNÜMÜ (Configuration Program)

Bad Boys II Bafllatma program› ile oyun oynamaya bafllayabilir veya oyunla ilgili yap›sal ayarlar› yapabilirsiniz.

GÖRÜNTÜ VE SES AYARLARI (Video & Sound Options)
GÖRÜNTÜ AYGITI (Display Device)
3D görüntü kart›n›z› seçebilirsiniz. Genellikle uygun olan en iyi ayg›t   varsay›lacakt›r ve ço¤u zaman
ayarlama gerekmez. 

Z-DER‹NL‹⁄‹ (Z Depth)	
Görüntü ayarlar›n› buradan yapabilirsiniz. En yüksek görüntü kalitesi için 24-bit seçilmeli ve mümkünse
bundan düflük bir de¤er seçilmemelidir.

ÇÖZÜNÜRLÜK (Resolution)
Oyun ekran çözünürlü¤ünü seçebilirsiniz (sadece PC’nizde yer alan 3D görüntü kart›n›n destekledi¤i
çözünürlük düzeyi seçilecektir)

EKRAN DER‹NL‹⁄‹ (Screen Depth) 
Görüntülenen renklerin çeflitlili¤ini gelifltirmek için bu seçene¤i kullanabilirsiniz. (32-bit en uygunudur)

SES AYGITI (Audio Device)
Ses kart›n›z› seçmek istedi¤inizde genellikle uygun olan en iyi ayg›t varsay›lacakt›r ve ço¤u zaman ayarlama gerekmez. 

ANTIALIASING	
Ekrandaki görüntünün kalitesini artt›rmak için bu seçene¤i kullanabilirsiniz. Bu seçenek çok yo¤un bir
ifllerli¤e sahip oldu¤undan oyunu yavafllatabilir.

GÖLGELER (Shadows)	
Oyuncu ve düflman karakterlerine gölge ekleyebilirsiniz.

AYRINTILAR (Details)	
Oyunda gösterilecek olan gölgelerin ayr›nt› düzeyini ayarlayabilirsiniz.

KOMUTLAR (Controls) 
Bu menü ile oyunun içindeki tüm komutlar› de¤ifltirebilirsiniz.

AYARLARINIZIN KAYDED‹LMES‹ (Saving your Settings)

AYARLARI KAYDET VE ÇIK (Save Settings and Exit)	
Yapt›¤›n›z ayarlar› kaydedip kur menüsünden ç›kabilirsiniz.

OYUNU VAROLAN AYARLARLA ÇALIfiTIR (Run game with current settings)	
Kulland›¤›n›z ayarlar› kaydedip oyuna devam edebilirsiniz.

KAYDETMEDEN ÇIK (Exit without saving)	
Yapt›¤›n›z ayarlar› kaydetmeden Kur menüsünden ç›kman›z› sa¤lar.
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VARSAYILAN KOMUTLAR (Default Controls) MENÜLER‹N KULLANIMI (Navigating the Menu)
Bad Boys II’deki tüm menüler ayn› flekilde kullan›l›yor. Seçmek istedi¤iniz aleti ya da seçene¤i belirlemek için yukar› 
ve afla¤› tufllar›yla imleci hareket ettirin. Sonra Girifl tufluna bas›n. Seçilen aleti (örne¤in Ses menüsündeki bir seçenek 
ayar›n›) de¤ifltirmek için sol ve sa¤ imleç tufllar›n› kullan›n. Bir önceki menü ekran›na dönmek için Geri tuflunu 
kullanabilirsiniz.

OYUNU BAfiLATIRKEN (Starting the Game)
Tan›t›m görüntüleri sona erdi¤inde (Girifl tufluna basarak bu ekran› atlayabilirsiniz), Bafll›k Ekran› görüntüye girecektir. 
Ana Menü’ye geçmek için Girifl tufluna bas›n. Oyunu daha önce oynamad›ysan›z (oyun verileri yüklenmemiflse) hemen 
oyuna bafllamak için Yeni Oyun seçene¤ini seçin. Daha önce oyunla ilgili veri kaydettiyseniz, b›rakt›¤›n›z yerden devam 
etmek için Oyuna Devam tuflunu seçmelisiniz.

ANA MENÜ (The Main Menu)
Ana Menü’de alt› seçenek bulunuyor. Baz›lar› oyuna girifl, di¤erleri ise oyunla ilgili özelliklere ve oyun s›ras›nda aç›¤a 
ç›kan oyun seçeneklerine ulaflman›za yarayacakt›r.

YEN‹ OYUN (New Game)
Yeni oyunu ve soruflturmay› bafllatmak için bu seçene¤i kullan›n.

OYUNA DEVAM (Continue Game)
Oyun verisi kaydettiyseniz, soruflturmay› sürdürmek için bu seçene¤i kullan›n.

HIZLI OYUN (Quick Game)
Oyunla ilgili veri kaydettiyseniz, bu seçenekle 
tamamlad›¤›n›z bölgelerde yeniden 
oynayabilirsiniz. Daha fazla s›rr› çözmek için 
daha fazla kan›t bulmal›s›n›z!

        KOMUT                      N‹fiANCI K‹P‹(Niflanc› tüfe¤i tafl›rken)

BAD BOYS II
Son alt› ay içinde, Miami pazar›na yeni bir uyuflturucu girdi ve h›zla yay›l›yor. K›sa
süreli de olsa zindelik hissi yaratt›¤› için gençler aras›nda üstüne atlanan bir uyuflturucu haline gelen Orchid’in çok 
tehlikeli yan etkileri var. K›sa sürede ba¤›ml›l›k yaratan uyuflturucu uzun süre kullan›ld›¤›nda ciddi halüsinasyonlara yol 
 aç›yor. Bu yüzden çok say›da insan tuhaf bir flekilde öldü.

Narkotik Taktik Ekibi’nin (TNT) önemli üyeleri Mike Lowrey ve Marcus Burnett rollerini oynayacaks›n›z. Uyuflturucunun 
etkilerinin ve piyasaya mal veren organize kartellerin yaratt›¤› vahfletin de fark›ndas›n›z.

Do¤u yakas›ndaki uyuflturucu piyasas›nda ortaya ç›k›veren efsanevi Tulio Mendoza ise herfleyin üzerine tuz biber ekti. 
Mendoza’n›n en son Miami’de görüldü¤ü bildirildi. Kolombiyal› uyuflturucu kartellerinin generali Mendoza, muazzam 
kaynaklara sahip. Var oluflunun tek nedeni var; rekabeti yok etmek ve piyasay› ele geçirmek.

Mendoza’n›n dünya çap›nda ba¤lant›lar› oldu¤u san›l›yor ama Miami’de Rus mafyas›yla iflbirli¤i yapt›¤›na dair söylentiler 
de dolafl›yor. Yasal olarak hakk›nda ifllem yap›lam›yor. ‹nsan yaflam›na duydu¤u sayg›s›zl›¤›n boyutlar› ise, ancak içti¤i 
en iyi kalite Küba puro say›s›yla boy ölçüflebilir...

KOMUT                        KEfi‹F K‹P‹                                  G‹ZLENME K‹P‹

Boflluk                                Gizlenme Kipine Geç                                  Gizlenme Kipinden Ç›k

Sol fare tuflu                             Silah› Ateflle                                                 Silah› Ateflle

Sa¤ fare tuflu                          El Bombas› At                                               El Bombas› At

Sol Shift                                                                                                       Yaklafl/ Uzaklafl

R                                              Silah› Doldur                                                 Silah› Doldur

E¤il/Yuvarlan/Kap›y› Tekmeyle Aç

W                                                     ‹leri                                      Gizlendi¤in Yerden Yukar›ya Kalk

Q                                       Silah De¤ifltir/Silah Al                                          Silah De¤ifltir

A                                           Soldan Bombala                                Gizlendi¤in Yerden Sola E¤il

S                                          Sa¤dan Bombala                                 Gizlendi¤in Yerden Sa¤a E¤il

Esc/Geri Git tuflu                           Geri                                                                  -

Boflluk                                                           Niflanc› Kipi’ne Gir/Ç›k

Sol fare tuflu                                                         Silah› Ateflle

R                                                                            Silah› Doldur

W                                                                               Yaklafl

S                                                                                Uzaklafl
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POL‹S KARARGAHI (Police HQ)
Polis Karargah› seçene¤iyle at›fl talimi yapabilir, gelifliminizi izleyebilir ve oyun s›ras›nda kan›t toplarken s›ras›yla 
çözülerek aç›¤a ç›kan seçenekleri kullanabilirsiniz.

KANITLAR (Evidence)
Soruflturma s›ras›nda toplad›¤›n›z kan›tlar› inceleyin, bulamad›¤›n›z baflka kan›t olup olmad›¤›n› kontrol edin.

HEDEF MENZ‹L‹ (Target Range)
At›fl talimi mi yapmak istiyorsunuz?  Orta¤›n›za zarar vermeden talim yap›n.

‹STAT‹ST‹KLER (Game Stats)
Adli sicilinize bak›p nas›l bir polis oldu¤unu ö¤renin.

H‹LELER (Cheats)
Oyun oynarken hileler aç›¤a ç›kacakt›r. Tüm kan›tlar› bulmaya bak›n!

TANITIM VE TEfiEKKÜR (Credits)

Oyunu yaratanlar› tan›yal›m.

ÇIKIfi (Quit)
Windows Masaüstü’ne dönmek için bu seçene¤i kullan›n.

DURAKLATMA MENÜSÜ (The Pause Menu)
Oyunu durdurmak için Durdur tufluna t›klay›n. Oyuna devam etmek için yeniden Durdur tufluna bas›n ya da 
Devam Et’i seçin.

AfiAMAYI YEN‹DEN BAfiLAT (Restart Stage)
Soruflturmaya ve oynad›¤›n›z aflaman›n bafl›na dönebilirsiniz.

ANA MENÜYE DÖNÜfi (Quit the Main Menu)
Soruflturmadan vazgeçip Ana Menü’ye dönmek için kullanabilirsiniz.

SEÇENEKLER (Options)
Seçenekler menüsü üç alt menüye sahiptir. Komut ve sesle ilgili seçimlerinizi yaparken kullanabilirsiniz.

KOMUT AYARI (Controller Setup)

‘Y’ EKSEN‹NE GEÇ‹fi (Invert Y axis)
Niflan al›rken Y eksenine geçiflte kullanabilirsiniz.

HASSAS‹YET (Sensitivity)
Komut hassasiyetini de¤ifltirebilirsiniz.

SES AYARLARI (Setup Audio)
Ses Ayarlar› ile Müzik, özel efektler ve Konuflmalar›n ses düzeyini istedi¤iniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ses ayar›n› yaparken 
sol veya sa¤ imleci kullanabilirsiniz.

ALTYAZI (Substitles)
Altyaz›lar› aç›p kapayabilirsiniz.

YÜKLE/KAYDET (Load/Save)
Yükle/Kaydet menüsü ile oyunu kaydedip yükleyebilirsiniz.
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Z›rh Göstergesi (Armour Gauge)

Koruyucu z›rh bir polisin en yak›n dostudur. Böylece kurflunlar engellenebilir ama çok fazla isabet al›rsa, bir 
ifle yaramayacakt›r.

Sa¤l›k Durumu (Health Gauge)
Bu gösterge s›f›ra inerse, Polis fiefi Howard akrabalar›n›za baflsa¤l›¤› mektubu yollamak zorunda kalacakt›r. 
Vurulmamak için arada bir gizlenin. Sa¤l›¤›n›z› eski haline getirmek için acil yard›m paketini kullanabilirsiniz.

Orta¤›n Sa¤l›k Durumu (Partners Health Gauge)
Orta¤›n›z›n sa¤l›k durumu s›f›ra düflerse soruflturma sona erer.

Kan›tlar (Evidence) 
Görev s›ras›nda toplanan kan›tlar› gösterir.

Kullan›lan Silah (Active Weapon)
Kulland›¤›n›z silah›, ayr›ca flarjörde ve elinizde toplam kaç kurflun kald›¤›n› gösterir.

El Bombalar› (Grenades)

Kaç tane el bombas› kald›¤›n› gösterir.

Yan Tahribat (Collateral Damage)
Kentteki binalara, mülklere veya sivillere zarar verirseniz polis güçlerinin ödemek zorunda kalaca¤› miktar 
artacakt›r. Polis flefi Howard ise buna memnun olmayacakt›r.

OYUN K‹PLER‹ (Game Modes)
Soruflturma s›ras›nda iki ana Oyun Kipi’ni de kullanabilirsiniz. Keflif  Kipi’yle Miami civar›n› dolafl›p suçlular› 
yakalamak için gerekli kan›tlar› arayabilirsiniz. E¤er ortal›k iyice hareketlenirse, çevrenizdeki nesneleri ve mekanlar› 
kullanarak gizlenmek için Gizlenme Kipi’ni kullanabilirsiniz.

Soruflturmay› sürdürürken iki ek Oyun Kipi daha vard›r: Niflanc› Kipi ve Patron Kipi.

Keflif Kipi’nde çevrenizdeki nesnelerin ve mekan›n arkas›nda sar› renkli Gizlenme Noktalar› oldu¤unu göreceksiniz. 
Gizlenme Noktalar›’ndan birine yaklafl›rsan›z rengi turuncuya dönüflecektir. O anda Boflluk tufluna basarsan›z, 
Gizlenme Noktas›’na ve Gizlenme Kipi’ne geçeceksiniz.

Gizlenme Kipi’nden ç›kmak için yeniden Boflluk tufluna bas›n. Böylece Keflif Kipi’ne geçeceksiniz.

OYUNU OYNARKEN (Game Play)
Miami sokaklar›nda polislik zor ifltir ama Mike Lowrey ve Marcus Burnett rolünde oynarken karfl›laflt›¤›n›z suçlular› alt 
etmek için gerekli araçlara sahip olacaks›n›z.
Silahl› çat›flmaya m› gireceksiniz yoksa gizlenmeniz mi do¤ru olur? Atefl alt›ndayken suçlular› tutuklay›p silahlar›na el 
koyabilecek misiniz? Orta¤›n›z› korumay› baflarabilecek misiniz?

OYUN EKRANLARI (Gameplay Screen)
Bad Boy olman›n ilk ad›m› oyun ekran›n› tan›maktan geçer.

YAN TAHR‹BAT

KULLANILAN S‹LAH
ZIRH GÖSTERGES‹

EL BOMBALARI

SA⁄LIK DURUMU

ORTA⁄IN SA⁄LIK DURUMU

KANITLAR
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G‹ZLENME K‹P‹ (Cover Mode)
Size atefl açan suçlularla karfl›laflt›¤›n›zda en iyisi gizlenmek olacakt›r. Gizlendi¤inizde (arkan›zdan yaklaflmad›klar› 
sürece) düflmanlar›n›z sizi vuramaz. Gizlendi¤iniz yerden kafan›z› uzatt›¤›n›zda düflmanlar›n›z için hedef küçültmüfl 
olursunuz. Böylece sizi vurmalar› güçleflir ama siz birilerinin can›n› yakabilirsiniz.

KEfi‹F K‹P‹ (Explore Mode)
Miami sokaklar›n› ancak böyle keflfe ç›kabilirsiniz. Çevrenizi 
dikkatle inceleyin, ciddi suçlarla ba¤lant›s› olan çete üyelerine 
ait kan›tlar› bulmaya çal›fl›n ve kimsenin sizi enselemesine 
izin vermeyin.

HAREKET                                                                                                                                     TUfi

‹LERLEME 

W ve S tufllar›yla ileri geri hareket edin. A ve D tufllar›yla sola veya sa¤a do¤ru bomba at›n         .W,A,S,D

S‹LAHI ATEfiLE                                                                                                                        Sol fare tuflu

S‹LAHI DOLDUR

Kulland›¤›n›z silah› doldurun                                                                                                          R

G‹ZLENME K‹P‹NE GEÇ‹N

Gizlenme Noktalar› yerdeki yuvarlak iflaretlerle gösterilmifltir.

Sokaklarda can›n›z› kurtarmak için bu kipi kullansan›z iyi olur.

Bu noktalara yaklafl›nca Boflluk tufluna bas›p istedi¤iniz yere gizlenin.                                          Boflluk

EL BOMBASI AT                                                                                                                      Sol fare tuflu

S‹LAH AL/S‹LAH DE⁄‹fiT‹R

Silaha yaklaflt›¤›n›zda Q tufluna bas›p elinizdeki a¤›r silah›n yerine baflkas›n› 

alabilirsiniz. NOT: Tabancan›z daima yan›n›zda kalacakt›r. Sadece bir ek silah 

tafl›yabilirsiniz. ‹ki silah›n›z varsa, Q tufluyla de¤ifltirebilirsiniz.                                                          Q

E⁄‹L/YUVARLAN/TEKMEYLE KAPI AÇ

Atefl aç›ld›¤›nda Shift tufluna bas›p e¤ilin, aya¤a kalkmak için ayn› tufla yeniden bas›n.

 Hareket ederken Shift tufluna basarsan›z yuvarlan›rs›n›z. ‹leriye do¤ru ilerleyeceksiniz. 

NOT: Geriye do¤ru yuvarlanamazs›n›z. Kapal› bir kap›n›n önündeyken kap›n›n tekmeyle 

aç›labilece¤ini belirten bir simge göreceksiniz. Simge göründü¤ünde Shift tufluna basarak 

kap›y› tekmeyle açabilirsiniz.                                                                                                  Sol Shift tuflu

HAREKET                                                                                                                  TUfi

DIfiARIYA KAFANIZI UZATIN
Düflmanlar›n›za ancak gizlendi¤iniz yerden ileriye do¤ru uzan›rsan›z 
atefl edebilirsiniz. D›flar›ya uzanmak için gerekli tufla bas›n. W tulu ile 
nesnelerin üzerinden, A ile sola, D ile de sa¤a uzanabilirsiniz. 
Gizlendi¤iniz yere dönmek için tufla bas›n. W ve S tufllar›yla ileri geri 
hareket edin. A ve D tufllar›yla sola veya sa¤a do¤ru bomba at›n.                             W,A, D

S‹LAHI ATEfiLE                                                                                                    Sol fare tuflu

S‹LAHI DOLDUR
Kulland›¤›n›z silah› doldurun                                                                                       R

G‹ZLENME K‹P‹NDEN ÇIKIN
Keflif Kipi’ne geçin.                                                                                                   Boflluk

EL BOMBASI AT                                                                                                   Sol fare tuflu

S‹LAH DE⁄‹fiT‹R
‹ki silah›n›z varsa, Q tufluyla de¤ifltirebilirsiniz.                                                               Q

YAKLAfi/UZAKLAfi
Yaklaflmak için Shift tuflunu kullan›n. 
NOT: Farkl› silahlar›n farkl› bak›fl aç›lar› ve odaklar› vard›r.                                      Sol Shift tuflu
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SORUfiTURMA SONUÇ EKRANI
(Investigation Results Screen)
Her aflaman›n sonunda yapt›¤›n›z polislik incelenecektir.

Toplam Hasar (Total Damage)
Bad Boy olarak gerçeklefltirdi¤iniz polis görevi sonucunda 
oluflan toplam 
hasar dolar cinsinden kaydedilecektir. Çok hasar verirseniz 
Polis fiefi Howard ç›lg›na dönecektir.

Kan›t (Evidence) – Toplad›¤›n›z kan›t say›s›.

Tutuklama (Disarms) - Etkisiz hale getirdi¤iniz suçlular›n 
say›s›

PATRON K‹P‹ (Boss Mode)
Çete Liderleri’yle dövüflürken Patron Kipi’nde olacaks›n›z. Patron Kipi’nde daima Gizlenme Noktalar›’ndan birinde 
olacaks›n›z. Boflluk tufluna bas›nca ekrandaki oklar (e¤er varsa) di¤er olas› Gizlenme Noktalar›’n› gösterecektir. Boflluk 
tufluna basmaya devam edin, A tuflu ile sola, D tuflu ile sa¤a gidebilir, Gizlenme Noktalar› aras›nda hareket edebilirsiniz.

SUÇLULARI TUTUKLAMAK VE ETK‹S‹Z HALE GET‹RMEK (Arresting And Disarming Criminals)

En iyi polis en az say›da adam öldüren, en çok say›da suçlu tutuklayand›r.
Suçlular› tutuklay›p etkisiz hale getirmek için ellerine atefl edin. Ellerini bafllar›n›n üstüne koyup yere e¤ilecek ve silahlar›n› 
yere b›rakacaklar. Yere b›rakt›klar› silahlar› da kullanabilirsiniz çünkü suçlular›n art›k o silahlara ihtiyaçlar› olmayacak. 
Tutuklad›ktan sonra suçlulara atefl etmeyin. Gözalt›na al›nan suçlular› infaz eden manyak bir polisten kötüsü yoktur.

ORTA⁄INIZ (Your Partner)

Bazen soruflturmada ortal›k kar›flabilir, orta¤›n›z›n deste¤ine ihtiyaç duyabilirsiniz. Size destek verecek olan orta¤›n›z› 
siz de korumaya çal›fl›n. Ölürse soruflturma sona erer.

HAREKET					 TUfi

YAKLAfi		

-W tufluyla görüntüyü yaklaflt›r›n-			 W

UZAKLAfi		

-S tufluyla görüntüyü uzaklaflt›r›n-			 S

S‹LAHI ATEfiLE					 Sol fare tuflu

S‹LAHI DOLDUR	

-Kulland›¤›n›z silah› doldurun-			 R

N‹fiANCI K‹P‹NDEN ÇIKIN	

-Keflif Kipi’ne geçin-				 Boflluk

‹nfaz (Executions) - Etkisiz hale getirdi¤iniz ve tutuklad›¤›n›z halde öldrüdü¤ünüz suçlular›n say›s›

Ölüler (Kills) – Öldürdü¤ünüz suçlu say›s›

‹sabet (Accuracy) – Hedefi isabet ettirebilme beceriniz.

Yapt›¤›n›z polislik görevi Bad Boy Polisi için örnek teflkil ediyorsa, daha y›k›c› olmuflsa Mükemmel Polis size bir 
derece verecek.

Polis fiefi Howard daha sonra sizi konu hakk›nda bilgilendirecektir. Nas›l k›zd›¤›n› bilirsiniz, çok fazla k›zmayaca¤›n› 
umal›m....

OYUNU KAYDETME VE YÜKLEME (Saving and Loading)
Bir aflamay› tamamlad›ktan sonra oyun kaydedilebilir. Hileler ve seçenek tercihleri de oyunla birlikte kaydedilir. 
Oyunu kaydetmek isteyip istemedi¤inizi soran bir ekran göreceksiniz. Oyunu kaydetmeyi onaylad›¤›n›zda oyun 
kaydedilecektir.

Oyunu yüklerken oyundaki verileri yüklemek isteyip istemedi¤inizi soran bir ekran göreceksiniz. Oyunu yükleme 
ifllemini onaylay›n. Ana Menü’de Oyuna Devam seçene¤ini iflaretleyin. Kaydetti¤iniz veriler yüklenecek ve kald›¤›n›z 
düzeyden oyuna devam edeceksiniz.

Daha önce tamamlad›¤›n›z bir aflamay› yeniden oynamak için oyun verilerini yükleyin. Ana Menü’de H›zl› Oyun’u 
seçin. ‹stedi¤iniz aflamada oynamaya bafllayabilirsiniz.

N‹fiANCI K‹P‹ (Sniper Mode)
Dürbünlü silah›n›z varsa Niflanc› Kipi’ne geçebilirsiniz. 
Bu sadece orta¤›n›z› uzaktan koruman›z gerekti¤inde 
kullanman›z gerekecektir.
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Niflanc› Tüfe¤i – Uzak mesafelerde att›¤›n› vuran tek 
silaht›r. Çok güçlüdür ama silah› doldurmak çok zaman al›r. 
Çok özel koflullarda kullan›lmal›d›r.

S‹LAHLAR (Weapons)

TABANCALAR

AV TÜFEKLER‹

45c – Polislerin kulland›¤› standart 
tabancad›r. 12 kurflunluk flarjörü ile çok 
ifle yarar.

45s – Sokaklarda kullan›lan bir 
tabancad›r ama 45c kadar güvenilir 
de¤ildir.

9 mm Susturuculu – Standart 
12 kurflunluk flarjörüyle ayarlanabilir 
susturuculu bir silaht›r. Gizlilik 
gerekti¤inde çok ifle yarar.

12 Kalibrelik - Polislerin kulland›¤› standart av tüfe¤idir. Çok güvenilirdir 
uzak mesaeflerde hedefe isabet etme oran› düflük oldu¤undan yak›n 
mesafeli at›fllarda kullan›lmal›d›r.

Spaz – 12 Kalibrelik av tüfe¤inden daha güçlüdür, daha h›zl› atefl edebilir ve kurflun 
boyu büyüktür. Av tüfeklerinin kral›d›r.

Enforcer – Dünyan›n en güçlü 
tabancas›d›r. Kurflunlar› yüksek h›za 
sahip olsa da, ateflleme h›z› düflüktür. 
Cebinde paras› olan suçlular›n 
gözdesidir.

HAF‹F MAK‹NALI TÜFEKLER

MP5 - Polislerin kulland›¤› standart hafif makinal› tüfek 
modelidir. Tek olumsuz yan› daha küçük flarjöre sahip 
olmas›d›r.

Hafif  9mm’lik – Suçlular›n 
tercih etti¤i bu hafif makinal› tüfek 
ucuzdur, bak›m› kolayd›r, flarjörü 
daha büyüktür ama hedefe 
isabette zorlan›r.

Taktikçi – Susturuculu hafif 
makinal› tüfek sürprizlerin 
silah›d›r.

TÜFEKLER

Karabina - Polislerin sald›r›da kulland›¤› standart 
makinal› tüfektir. Güçlüdür, att›¤›n› vurur ve gücüne 
göre ra¤bet görür.

Steygeur – ‹yi bir makinal› tüfektir ve Karabina’dan daha 
üstün birkaç silahtan biridir.

AK- Sokaklardaki en ucuz makinal› tüfektir. Her ifli görür 
ama isabet oran› düflüktür.


