TABLE OF CONTENTS

2

Hyökkäys

4

Puolustus

7

Aloitukset

8

Maalivahti

9

Valmennustaktiikka

11

Tappeleminen

12

Maalinedustan kahina

12

Sisältö

3

Omat tuuletukset

13

Kaukalossa

14

Uutta ja entistä parempaa!

16

Pelimuodot

19

Luontivyöhyke

21

EA SPORTS™ -mediakeskus

22

Verkko

24

Hyökkäys

4

Luisteleminen ja harhautukset
Luistele/tähtää

Vasen sauva

Kiihdytä

B

Liu’u

Vasen sauva (liikuta ja vapauta)

Harhauta

Oikea sauva Z/X

1 vs. 1 -harhautus

Q + vasen sauva/oikea sauva

Pelisilmä

W (paina ja pidä alhaalla)

Tönäise kiekkoa

W (napauta, kun kiekko on hallussa)

Suojaa kiekkoa

S (paina ja pidä alhaalla)

Kiekollisen hyökkääjän laitapeli

D (paina ja pidä alhaalla,
kun olet kiekon kanssa lähellä laitaa)

Pikakuviot

Suuntanäppäimet

Hyökkäys
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Laukominen
Viritä laukaus

Oikea sauva V

Lauo/ammu lämäri

Oikea sauva C

Rannelaukaus

Oikea sauva Z/X (liikuta neljänneskierros
ylöspäin)/oikea sauva C

Harhautuslämäri

Oikea sauva V (vapauta)

Tähtää laukaus

Vasen sauva

Harhautuslaukaus ja potku

N

Huom: Ohjekirjan laukomiskomennoissa oletetaan, että pelaajat liikkuvat ruudulla ylöspäin.
Laukomiskomentojen asetuksena voi olla KAMERAN MUKAAN tai AINA YLHÄÄLLÄ.
Määritä asetukset Oma NHL 12 -valikon ASETUKSET-osiosta ja/tai pysäytysvalikosta.
Voit myös vaihtaa ohjaustavan oletusvaihtoehdosta klassisiin ohjauskomentoihin.

Hyökkäys
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Syöttäminen
Syötä

R

Lättysyöttö

E

Purku- tai päätykiekko

E (paina ja pidä alhaalla) + oikea sauva C

Jättösyöttö

Vasen sauva (vapauta) + E (napauta)

Lämärisyöttö (laukomistilanteesta)

Oikea sauva V + R (vapauta)

Huom: Voit vapaasti määrittää syötön suunnan (vapaa syöttö) ja nopeuden. Napauttamalla
R-näppäintä voit antaa lyhyen tai hitaamman syötön. Syötöstä tulee kovempi, kun painat
R-näppäintä ja pidät sitä alhaalla. Jos haluat perua syötön, paina Q-näppäintä samalla,
kun painat R-näppäintä.

Puolustus

7

Liiku

Vasen sauva

Vaihda pelaajaa

R

Taklaa

Oikea sauva (taklauksen suuntaan)

Kiekonriisto

E

Nosta mailaa

S

Mailapuolustus (tilanteen mukaan)

E (paina ja pidä alhaalla)

Mailapuolustus (manuaalinen)

Oikea sauva + E (paina ja pidä alhaalla)

Haasta riitaa

D (napauta)

Syöksy/blokkaa

Q+E

Sido pelaaja laitaa vasten

D (paina ja pidä alhaalla)

Potkaise kiekkoa (laitapeli)

Vasen sauva + R

Lonkkataklaus

N (paina ja pidä alhaalla)

Puolustus
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Syötön blokkaaminen

Q

Maalivahdin ohjaus

Q + S (paina ja pidä alhaalla)

Maalivahti pois

Q + SELECT

Alin pelaaja

R (paina ja pidä alhaalla)

Aloitukset
Liikuta vartaloa

Vasen sauva

Valitse ote

Oikea sauva Z/X

Nosta mailaa

Oikea sauva C

Tavoittele kiekkoa

Oikea sauva V

Maalivahti
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Perhostorjunta

W (paina ja pidä alhaalla)

Tolppa kiinni

R (paina ja pidä alhaalla)

VH-tekniikka

W + R + vasen sauva/oikea sauva

Peitä kiekko

D

Vapaa luistelu

S (paina ja pidä alhaalla)

Liikkuminen

Vasen sauva

Tarkka liikkuminen

Q + vasen sauva

Hanska-/kilpitorjunta

Oikea sauva Z/X

Katkaise

Oikea sauva C

Syötä kiekko

R

Veskarin tönäisy

N

Maalivahti
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Heittäytyminen

E + oikea sauva

Kylkitorjunta

E + oikea sauva Z/X

Levitä patjat

E + oikea sauva V

Kiekonriisto poikittaissyöksyllä

E + oikea sauva C

Jätä kiekko (kun kiekko on hallussa)

W

Torju längistä

Oikea sauva V

Kierähdys (kylkitorjunnasta)

Oikea sauva Z/X

Valmennustaktiikka
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Vaihda hyökkäysketjua

A

Vaihda pakkiparia

F

Vaihda ketjun taktiikkaa

D

Karvaustaktiikat

Suuntanäppäin C

Hyökkäykseen lähdön paine

Suuntanäppäin X

Puolustuspaine

Suuntanäppäin V

Puolustustaktiikka

Suuntanäppäin Z

Aloitustaktiikka

W (paina ja pidä alhaalla) + vasen sauva

Tappeleminen
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Aloita tappelu

D

Lyö

Oikea sauva C

Väistä

Vasen sauva Z/X

Torju

W

Kiskaise lyöntiä virittävää vastustajaa

Vasen sauva V

Luja lyönti

Oikea sauva V ja sitten oikea sauva C

Maalinedustan kahina
Sido vastustajaa

Oikea sauva

Pyörähdä (kahinan aikana)

Pyöräytä vasenta sauvaa 360 astetta

Omat tuuletukset
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Tuuletukset

A/S/D/F

Mailaratsastus

W

Polviliuku

R

Käsipumppaus

Oikea sauva

Kaukalossa
Score (Tulos)
Period (Erä)
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Time left in period
(Erää jäljellä)

Kaukalossa
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Pelaaminen
NHL™12 -pelissä kiekkoilu on entistäkin kehittyneempää. Full Contact -fysiikkamoottori mahdollistaa tiukat taistelut maalinedustalla, taklaukset aina vaihtopenkille saakka, pleksien hajoamisen
ja paljon muuta. Aloituksissa pelaajilla on entistä enemmän vaihtoehtoja, ja kun punalamppu
syttyy, jokainen voi tuulettaa omalla tavallaan. Lue alta lisää pelin ottamista edistysaskelista.

Tallentaminen ja lataaminen
Voit tallentaa, ladata ja poistaa tietoja manuaalisesti siirtymällä Oma NHL 12 -valikon
Tallenna/lataa/poista -ruutuun.

Automaattinen tallennus
NHL 12 -pelitiedot tallennetaan automaattisesti PlayStation®3-tietokoneviihdejärjestelmään.

Uutta ja entistä parempaa!
UUTTA Winter Classic
Tervetuloa Pittsburghin Heinz Fieldille™, jossa kiekkoillaan ulkona napakassa pakkassäässä.
Pelaa uudelleen vuoden 2011 Winter Classic -ottelu, jossa voimiaan mittelevät Washington
Capitals® ja Pittsburgh Penguins®, tai pelaa klassikko-ottelu haluamillasi NHL-joukkueilla.

Pokaalitaisto
NHL:n finaalisarja on maailman intensiivisintä jääkiekkoa, ja tämä pelimuoto kertoo pokaalista
käytävän taistelun tarinan ottelu ottelulta. Ota haaste vastaan ja voita jääkiekon arvostetuin
mestaruus!
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Uutta ja entistä parempaa!
Be A Pro -peli
Luo oma kiekkoilijasi tai jatka tosielämän NHL- tai CHL™-pelaajan uraa. Koutsi määrittää
tehtäväsi ennen ottelua, ja hän voi päivittää tilannetta ottelun aikana. Muista, että jääaikasi
määräytyy otteidesi mukaan. Voit simuloida ottelun kulun, kun et itse ole jäällä. Pystytkö
nousemaan kiekkolegendaksi? Se jää nähtäväksi. Rikkomalla legendojen ennätyksiä saat
erikoispalkintoja.

Suoritusten seuranta
Suoritusten seuranta -ruudun avulla voit tarkastella kerättyjä kiekkokortteja, omia pelitilastoja
ja uraasi liittyviä merkkipaaluja.
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Uutta ja entistä parempaa!
Hockey Ultimate Team
Kasaa oma joukkueesi ja haasta muut pelaajat EA SPORTS™ Ultimate Hockey League -liigassa!
Kuukausittaisilla kausilla on omat pudotuspelinsä. NHL 12 -pelissä voit myös pelata legendoilla
ystäviäsi vastaan ja ottaa mittaa heidän joukkueistaan lataamalla ne EAUHL 24/7:n kautta.
Ansaitse EA Pucks -kolikoita, jotta voit hankkia uusia kortteja ja kehittää joukkuettasi.
Osta korttipaketteja tai etsi haluamiasi kortteja huutokaupoista. Paketteja voi ansaita
pelissä EA Pucks -kolikoiden kautta, tai niitä voi ostaa korttikaupasta.

UUTTA EA Sports™ -kohokohdat
Pysäytysvalikossa on aivan uusi työkalu, EA SPORTS™ -kohokohdat. Sen avulla voit tarkastella
pelin merkittäviä tapahtumia, kuten maaleja, laukauksia ja taklauksia. Analysoi, kuka pelaajista
hallitsee kaukaloa ja mitkä ovat vastustajan vahvuudet.
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Pelimuodot
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Kausi
Pelaa kokonainen kausi valitsemassasi NHL 12 -pelin liigassa, mukaan lukien NHL-, AHL-,
ja CHL-liigat sekä pelin eurooppalaiset liigat.

Pudotuspelit
Ota osaa mihin tahansa pudotuspelisarjaan missä tahansa NHL 12 -pelin ammattilaiskiekkoliigassa.

Turnaus
Kasaa maailman parhaat joukkueet 8 tai 16 joukkueen EA SPORTS™ -maailmanturnaukseen,
tai pelaa MasterCard® Memorial Cup -turnaus.

Pelimuodot
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Be a GM
Ryhdy suosikkijoukkueesi TJ:ksi (toimitusjohtajaksi), valmenna joukkuettasi ja pelaa otteluita
jopa 25 kauden ajan. Seuraa joukkueesi jokaista ottelua hetki hetkeltä. Uudistettu simulointi
päivittää pelin tapahtumat aivan uuteen EA SPORTS™ -kohokohdat-tietoruutuun. TJ:nä voit
myös milloin tahansa puuttua peliin.

Pelikuvioiden luonti
Tallenna ja yhdistele pelaajien luisteluratoja, jotta saat luotua yhtenäisen pelikuvion. Luo kuvioita,
joilla joukkueesi lähtee sujuvasti hyökkäykseen saatuaan kiekon haltuunsa puolustusalueella.

Harjoittelu
Hio taitojasi ja aseta erilaisia tavoitteita, jotka auttavat pelitaitojesi eri osa-alueiden kehittämisessä.
Nopeita hyökkäyksiä ja pelin pyörittämistä hyökkäysalueella voi treenata millä tahansa joukkueella.

Pelimuodot
Rankkarikisa
Ryhdy veskariksi tai haasta kassarit rankkarikisassa. Valittavana on joko yksinpeli tai tiukka
rankkaritaisto kavereita vastaan.

Luontivyöhyke
Luo uusi kiekkoilija tai muokkaa aiemmin luomasi kiekkoilijan yksityiskohtia. Valitse kiekkoilijasi
varusteet ja määrittele hänen henkilökohtaiset tietonsa, ulkonäkönsä ja ominaisuutensa.
Voit myös luoda ja muokata kokonaisia joukkueita.
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EA SPORTS™ -mediakeskus
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Uusinta-ruutu
Aseta/poista merkki

F

Vaihda kuvakulmaa

Q/E

Ota kuva

B

Muokkaa videota

D

Uusinnan muokkausruutu
Toiston nopeus

F

Vaihda väriä

N

Ota kuva

B

Vaihda kuvakulmaa

Q/E

Ota muutokset käyttöön

A

EA SPORTS™ -mediakeskus
Oma musiikki
NHL 12 -pelissä voit räätälöidä joukkueiden musiikit oman makusi mukaiseksi. Aloita
siirtämällä kappaleita PS3™-järjestelmään ja kokoamalla niistä pelissä käytettäviä soittolistoja.
Valitse OMA MUSIIKKI ja muokkaa pelin valikoissa soitettavaa musiikkia. Määritä samalla
myös maalihehkutuksia omalle Be A Pro -pelaajallesi.
Selaa eri liigoja painamalla Q/E. Voit valita minkä tahansa liigan joukkueista painamalla
W/R. Määritä kotiareenasi musiikit sekä mestaruuskappaleesi, jos vaikka joskus johdat
joukkueesi aivan huipulle asti.
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Verkko
EA SPORTS™ Hockey League
Pelaa omalla kiekkoilijallasi arvopelejä sparrausmatseissa, liity EASHL-seuraan tai perusta
oma seurasi! Kun olet liittynyt seuraan (tai perustanut oman seurasi), voit kilvoitella EASHL:n
mestaruuksista kuukausittaisissa runkosarjoissa ja pudotuspeleissä.

Sparrauspelit
Etkö ole löytänyt itsellesi joukkuetta? Vai satutko vain olemaan joukkueesi ainoa jäsen,
joka on verkossa? Sparrauspelien avulla voit kerätä lisäkokemusta ja etsiä joukkueeseesi
lahjakkaita pelaajia.

Pudotuspelit
Kamppaile ennen pudotuspelejä joukkueesi mahdollisimman tasokkaaseen divisioonaan.
Pudotuspeleissä mestaruuteen vaaditaan neljä perättäistä voittoa. Tappio pudottaa joukkueen
armotta jatkosta, ja mestaruutta voi tavoitella uudelleen vasta seuraavalla kaudella.
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Verkko
Pelipaidan luonti
Luo joukkueellesi oma peliasu yhdistelemällä eri seuratunnuksia (joko oikeita tai räätälöityjä)
erivärisiin pelipaitoihin.

Harjoittelu
Treenaa yhdessä joukkuetovereidesi kanssa seuranne harjoituksissa. Treenipelissä kokoonpanot
täydennetään tekoälypelaajilla, ja avoimissa harjoituksissa jäällä on ainoastaan pelaajien
ohjaamia kiekkoilijoita.

Seurahistoria
Tarkastele seuran voittamia palkintoja, suorituksia ja tilastoja.
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Verkko
Liigahistoria
EASHL palkitsee joka kuukausi liigan parhaat joukkueet. Voit siis tarkistaa, mitkä joukkueet
ovat ansainneet paikkansa huipulla.

UUTTA Useita pelaajaversioita
Kerää kokemuspisteitä ja kehitä niillä pelaajasi eri pelipaikkojen ominaisuuksia.
Enää ei tarvitse pelata väärällä pelipaikalla!

26

Verkko
Verkkopelit
Arvopikapelien haku
Haasta ensimmäinen sopiva vastustaja ja pelaa tätä vastaan. Mikäli vastustajaa ei löydy,
voit myös luoda pelin tai selata käynnissä olevia otteluja. Voit myös kutsua ystäväsi
kylään ja pelata yhteistyöpeliä samalla PS3™-järjestelmällä.

Hae mukautettua peliä
Valitse hakuehdot luettelosta ja aloita haku.

Pelaa ystävän kanssa
Valitse ystävä ystävät-listalta ja pelaa hupipeli hänen kanssaan.
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Verkko
Verkkojoukkuepeli
Kerää kokoon 12 pelaajaa ja aloita äärimmäisen rankka 6 vastaan 6 -verkkotaisto. Hupipeleissä
käytetään NHL-pelaajia, kun taas arvopeleissä pelaat itse luomallasi kiekkoilijalla.

Verkon rankkarikisa
Etsi taitotasoltaan vastaavaa pelaajaa arvopelinä tai hupipelinä pelattavaan rankkarikisaan.

Verkkoliigat
Luo jopa 32 joukkueen liiga ja selvitä, kuka on todellinen NHL 12 -mestari.

Omat liigat
Tarkastele kaikkia verkkoliigoja, joissa pelaat.
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