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3Βαςικα πλήκτρα ελεγχου πεζικου

κίνηση W/a /S/d

Έλεγχος κάμερας Ποντίκι

Βαθύ κάθισμα C

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση για βαθύ κάθισμα X

μπρούμυτα Z

Άλμα/εκτίναξη πλήκτρο διαςτήματος



4Βαςικα πλήκτρα ελεγχου πεζικου

πυροδότηση όπλου Αριστερό κλικ

κοντινό πλάνο σκοπεύτρου Δεξί κλικ

ανεφοδιασμός R

θέσεις όπλων 1 /2/3/4 /5

ρίψη χειροβομβίδας G

χρήση μαχαιριού f

αλληλεπίδραση e



5Βαςικα πλήκτρα ελεγχου πεζικου

ρυθμός βολής V

μάζεμα αντικειμένου R (κρατήστε πατημένο)

Φακός T (όταν είναι διαθέσιμο)

ασύρματος εντοπισμού/ομάδας Q

ςυνομιλία αποσπάσματος J

ςυνομιλία ομάδας K

ςυνομιλία όλων l



6Βαςικα πλήκτρα ελεγχου πεζικου

θέσεις οχημάτων f 1-f8

πίνακας σκορ TaB

μενού παιχνιδιού eSC

ςήμειωςή: Για πλήρη επισκόπηση των πλήκτρων ελέγχου ή για να επιλέξετε τη διαμόρφωση 
πλήκτρων ελέγχου που προτιμάτε, επιλέξτε OPTIONS (Επιλογές) από το κεντρικό μενού.



7οθονή παιχνιδιου τροπου λειτουργιας εκςτρατεια

Αριθμός χειροβομβίδωνΠυξίδα

Τρόπος λειτουργίας 
Πυροδότησης

Αριθμός πυρομαχικών



8εκςτρατεια

Το Battlefield 3 αφηγείται την ιστορία του Λοχία Henry «Black» Blackburn, ενός πεζοναύτη επίλεκτης μονάδας 
ειδικών δυνάμεων που έχει αναλάβει μυστική αποστολή στη Νέα Υόρκη από τη CIA, προκειμένου να προσδιορίσει 
την επόμενη πιθανή τοποθεσία μιας πυρηνικής τρομοκρατικής επίθεσης. Υπό την υποψία προδοσίας, ο Blackburn 
αρχίζει να εξιστορεί τις αποστολές και τα γεγονότα που τον έφεραν σε αυτό το σημείο… και το γιατί πιστεύει ότι 
πίσω από αυτή την επικείμενη επίθεση κρύβονται μια ιρανική οργάνωση ανταρτών με την ονομασία PLR και ένας 
τρομοκράτης γνωστός ως Solomon…



9εκςτρατεια

δυςκολια
Εύκολο: Εάν είστε αρχάριοι σε Παιχνίδια μάχης πρώτου προσώπου, επιλέξτε EASY (Εύκολο). Οι σφαίρες των εχθρών 
θα προκαλούν λιγότερη ζημιά, οι σφαίρες σας θα είναι πιο αποτελεσματικές και η λειτουργία υποβοήθησης 
στόχευσης θα σας βοηθά όταν πυροβολείτε.

Κανονικό: Εάν είστε εξοικειωμένοι με τα Παιχνίδια μάχης πρώτου προσώπου, επιλέξτε NORMAL (Κανονικό). Οι 
σφαίρες των εχθρών προκαλούν κανονική ζημιά και η λειτουργία υποβοήθησης στόχευσης θα αυξάνει ελαφρώς 
την ακρίβειά σας.

Δύσκολο: Εάν είστε μπαρουτοκαπνισμένοι βετεράνοι, επιλέξτε HARD (Δύσκολο). Οι σφαίρες των εχθρών προκαλούν 
μεγαλύτερη ζημιά και η λειτουργία υποβοήθησης στόχευσης θα είναι απενεργοποιημένη.

αποςτολες
Μετά την ολοκλήρωση μιας αποστολής κατά τη διάρκεια Εκστρατείας, μπορείτε να την επαναλάβετε σε οποιοδήποτε 
επίπεδο δυσκολίας.



οθονή παιχνιδιου τροπου λειτουργιας παιχνιδι για πολλους παικτες 10

Τρόπος λειτουργίας 
Πυροδότησης
Γραμμή προόδου 
ξεκλειδώματος όπλου

Μετρητής υγείας

Αριθμός πυρομαχικώνΑριθμός χειροβομβίδωνΠυξίδα

Μίνι χάρτης

Πληροφορίες τρόπου 
λειτουργίας παιχνιδιού



11παιχνιδι για πολλους παικτες

Το Battlefield 3 περιλαμβάνει τους παρακάτω τρόπους λειτουργίας παιχνιδιού για πολλούς παίκτες: Εφόρμηση 
(Rush), Εφόρμηση αποσπάσματος (Squad Rush), Αγώνας θανάτου αποσπάσματος (Squad Death Match), Αγώνας 
θανάτου ομάδας (Team Death Match) και Κατάκτηση (Conquest), οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν ρύθμιση 32 
ή 64 παικτών. Λάβετε μέρος στη μάχη με το πεζικό ή αναλάβετε τον έλεγχο οχημάτων για να επικρατήσετε στους 
εχθρούς σας από γη, θάλασσα και αέρα.

γρήγοροι αγωνες
Λάβετε μέρος σε έναν αγώνα επιλέγοντας τους Γρήγορους αγώνες (Quick Matches). Μπορείτε προσκαλέσετε έναν 
φίλο ή να χρησιμοποιήσετε τη Ζώνη πτώσης (Drop Zone) στο Battlelog, για να οργανώσετε ένα απόσπασμα προτού 
επιλέξετε τρόπο λειτουργίας ή χάρτη. Το απόσπασμα είναι μια μικρή ομάδα παικτών.



12παιχνιδι για πολλους παικτες

πινακες κορυΦαιων
Συγκρίνετε την απόδοσή σας με την απόδοση των φίλων σας ή παικτών από όλο τον κόσμο. Οι πίνακες κορυφαίων 
παρακολουθούν την απόδοσή σας με βάση διάφορες μετρήσεις, όπως οι σκοτωμοί, η αναλογία σκοτωμών/θανάτων 
και ο χρόνος που έχετε παίξει.

τροπος παιχνιδιου
Για προηγμένο παιχνίδι και τακτική, επισκεφθείτε το Battlelog μέσω Διαδικτύου στη διεύθυνση  
battlelog.battlefield.com.

battlelog.battlefield.com


13ςυνεργαςια

Τα παιχνίδια Συνεργασίας έχουν σχεδιαστεί για δύο παίκτες και περιλαμβάνουν μοναδικό περιεχόμενο συνεργασίας. 
Καθώς ολοκληρώνετε αποστολές, τα στατιστικά στοιχεία σας καταγράφονται, κερδίζετε νέα όπλα και αφήνετε το 
«σημάδι» σας στους πίνακες κορυφαίων.

αποςτολες
Καθώς ολοκληρώνετε αποστολές στον τρόπο λειτουργίας συνεργασίας, ξεκλειδώνονται περαιτέρω αποστολές. 
Κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια αποστολή, θα καταγράφονται οι καλύτεροι χρόνοι σας και το επίπεδο δυσκολίας.



14ςυνεργαςια

παιχνιδι με Φιλους
Τώρα, το παιχνίδι με φίλους είναι πιο εύκολο από ποτέ. Μπορείτε να προβάλετε τον καλύτερο χρόνο των φίλων σας 
σε συγκεκριμένες αποστολές και να συμμετέχετε άμεσα και εύκολα στα παιχνίδια τους.

πως παιζετε ςε δήμοςια παιχνιδια
Είναι πολύ απλό να συμμετέχετε σε δημόσια παιχνίδια. Επιλέξτε την αποστολή που θέλετε ή αφήστε να επιλεχθεί 
κάποια για εσάς και μετά πατήστε SELECT (Επιλογή). Με αυτόν τον τρόπο θα μεταφερθείτε κατευθείαν στο παιχνίδι.



15ο ςτρατιωτής μου

ςτατιςτικα ςτοιχεια και προοδος
Το Battlefield 3 σας δίνει τη δυνατότητα να προοδεύετε, ενώ παίζετε μέσω Διαδικτύου σε παιχνίδια για πολλούς 
παίκτες ή συνεργασίας. Ο χαρακτήρας με τον οποίο παίζετε στο Battlefield 3 είναι επίμονος και κερδίζει στατιστικά 
στοιχεία κατά τη διάρκεια της καριέρας σας. Κάθε σκοτωμός, υποβοήθηση και θάνατος έχει σημασία για την πρόοδό 
σας, ενώ καθώς ανεβαίνετε επίπεδα, αποκτάτε πιο εξελιγμένα όπλα και μικροσυσκευές. Όσο καλύτερη είναι η 
απόδοσή σας, τόσο γρηγορότερα ανεβαίνετε επίπεδο και αποκτάτε πρόσβαση σε νέα όπλα.

ςήμειωςή: Για πλήρη επισκόπηση της προόδου, επισκεφθείτε το Battlelog μέσω Διαδικτύου στη 
διεύθυνση battlelog.battlefield.com.

battlelog.battlefield.com


16ο ςτρατιωτής μου

ςτρατιωτικες ταυτοτήτες
Κάθε παίκτης στο Battlefield 3 διαθέτει ένα ζευγάρι Στρατιωτικών ταυτοτήτων. Η Τυπική Στρατιωτική ταυτότητα 
γράφει το όνομά σας. Η Προηγμένη Στρατιωτική ταυτότητα θα περιλαμβάνει μια επιγραφή και ένα στατιστικό 
στοιχείο, όπως ο αριθμός βολών στο κεφάλι. Μπορείτε να συλλέγετε Στρατιωτικές ταυτότητες άλλων παικτών 
μαχαιρώνοντάς τους.

γαλονια και μεταλλια
Όταν ολοκληρώνετε ορισμένους στόχους εντός παιχνιδιού, όπως η επίτευξη καθορισμένου αριθμού σκοτωμών με 
συγκεκριμένο όπλο, κερδίζετε Γαλόνια (Ribbons) και Μετάλλια (Medals). Μπορείτε να κερδίζετε γαλόνια ανά αγώνα, 
τα οποία μπορείτε να λαμβάνετε πολλές φορές. Τα μετάλλια αντιπροσωπεύουν την εκτέλεση επιτευγμάτων καλής 
απόδοσης και μπορείτε να τα κερδίζετε πολλές φορές.



17ο ςτρατιωτής μου

προςαρμογή
Όταν παίζετε μέσω Διαδικτύου, προοδεύετε σύμφωνα με την απόδοσή σας στο παιχνίδι. Παρότι κάθε βαθμός που 
κερδίζετε διοχετεύεται στη βελτίωση της κατάταξής σας, εάν χρησιμοποιείτε τακτικά κάποιο συγκεκριμένο όχημα, 
θα κερδίσετε την ικανότητα να ξεκλειδώνετε εξαρτήματα ή αξεσουάρ για αυτόν τον τύπο οχήματος. Εάν προτιμάτε 
να ανήκετε σε συγκεκριμένη κατηγορία την ώρα που παίζετε, θα ξεκλειδώνετε τα όπλα ή τις μικροσυσκευές της 
κατηγορίας αυτής. Το να είστε σταθεροί στον τρόπο με τον οποίο παίζετε, σας προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία 
προσαρμογής.



18καταςτήμα BaTTlefield 3

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία επιλογών στο κατάστημα Battlefield 3 για να κάνετε την επιλογή σας, το οποίο θα βρείτε 
στο Origin. Μπορείτε να προσπελαύνετε όλες τις πρόσφατες πληροφορίες για το διαθέσιμο και επερχόμενο 
περιεχόμενο του Battlefield 3, να εξαργυρώνετε κωδικούς για περιεχόμενο εντός του παιχνιδιού, να αγοράζετε 
Διαδικτυακό πάσο, που σας δίνει πρόσβαση σε Παιχνίδια για πολλούς παίκτες, καθώς και να αγοράζετε πρόσθετο 
περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης.



BaTTlelOG

Το Battlelog σας προσφέρει ασυναγώνιστη πρόσβαση στα άδυτα του Battlefield 3. Ελέγξτε το τέλος των γύρων 
κάθε αγώνα που πραγματοποιείται μέσω Διαδικτύου, καυχηθείτε, μοιραστείτε και κάντε σχόλια για το γύρο που 
μόλις παίξατε και ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο για το πότε οι φίλοι σας ανεβαίνουν θέσεις στην κατάταξη ή 
κερδίζουν βραβεία. Προσπελάστε το Battlefield από οπουδήποτε θέλετε, όποτε θέλετε!

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση battlelog.battlefield.com για πλήρη επισκόπηση του Battlefield 3!
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http://battlelog.battlefield.com
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