SKYLANDERS™ IMAGINATORS
ONLINEMANUAL

FORHOLDSREGLER
• Denne disc indeholder software til PlayStation®3-systemet. Denne disk må aldrig bruges på et andet system, da den kan tage skade.
• Denne disk opfylder kun PlayStation®3-specifikationer for PAL-markedet. Den kan ikke bruges på andre specifikationsversioner af
PlayStation®3. • Læs instruktionsmanualen til PlayStation®3 omhyggeligt for at sikre korrekt anvendelse. • Når du indsætter denne disk
i PlayStation®3-systemet, skal den altid placeres med afspilningssiden nedad. • Når du håndterer disken, må du ikke røre overfladen. Hold den
i kanten. • Hold disken ren og fri for ridser. Hvis overfladen bliver beskidt, skal du tørre den forsigtigt af med en blød, tør klud. • Disken må ikke
ligge i nærheden af varmekilder eller i direkte sollys eller på meget fugtige steder. • Du må ikke anvende diske, der er uregelmæssigt formede,
revnede eller skæve, eller som er repareret med klæbemidler, da det kan medføre funktionsfejl.

SUNDHEDSADVARSEL
Spil altid, hvor der er godt oplyst. Tag regelmæssige pauser, et kvarter hver time. Stop med at spille, hvis du føler svimmelhed, kvalme, træthed
eller får hovedpine. Nogle mennesker er følsomme over for blinkende eller flimrende lys eller geometriske figurer eller mønstre, kan lide
ubevidst af epilepsi og kan få epileptiske anfald, når de ser fjernsyn eller spiller videospil. Opsøg din læge, før du spiller videospil, hvis
du har epilepsi, og søg straks læge, hvis du er ude for følgende symptomer, mens du spiller: synsforstyrrelser, muskeltrækninger, andre
ufrivillige bevægelser, bevidstløshed, forvirring og/eller kramper.

SUNDHEDSADVARSEL FOR 3D
Enkelte personer kan opleve ubehag (som eksempelvis ondt i øjnene eller kvalme), mens de ser videobilleder eller spiller computerspil
i stereoskopisk 3D på 3D-fjernsyn. Hvis du oplever den slags ubehag, bør du med det samme stoppe med at bruge dit fjernsyn, indtil du ikke
længere mærker noget ubehag.
Vi anbefaler, at du undgår længerevarende brug af dit PlayStation®3-system og holder 15 minutters pause for hver time, du spiller. Bemærk,
at når du spiller computerspil eller ser film i stereoskopisk 3D, kan det være nødvendigt at holde flere og længere pauser – sørg for at holde
pause længe nok, så du undgår følelsen af ubehag. Hvis symptomerne er vedvarende, bør du kontakte din læge.
Børns syn (især dem under seks år) er stadig under udvikling. Vi anbefaler, at du kontakter dit barns læge eller øjenlæge, før du giver yngre
børn lov til at se videobilleder eller spille computerspil i stereoskopisk 3D. Der bør altid være en voksen til stede for at sikre, at anbefalingerne
bliver fulgt.

PIRATKOPIERING
Uautoriseret reproduktion af alle eller nogle spildele af dette produkt samt uautoriseret brug af registrerede varemærker er sandsynligvis
kriminelt. PIRATKOPIERING er skadeligt for forbrugere samt lovlige udviklere, udgivere og forhandlere. Hvis du har mistanke om, at dette
spilprodukt er en uautoriseret kopi, eller hvis du har andre oplysninger om piratprodukter, skal du ringe til det lokale kundeservicenummer på
bagsiden af denne manual.

OPDATERINGER AF SYSTEMSOFTWAREN
Oplysninger om udførelse af opdateringer af systemsoftwaren til PlayStation®3-systemet findes på
eu.playstation.com eller i dokumentet Hurtig reference til PS3™-systemet.

BEMÆRK: Vælg venligst dit foretrukne sprog fra menuen Systemindstillinger, inden du starter spillet.
BEMÆRK: Dette spil gemmer automatisk. Sluk venligst ikke for systemet, når harddiskadgangsindikatoren blinker.

Kundeservicenumrene fremgår af bagsiden på denne manual.

PEGI-ALDERSKLASSIFICERINGSSYSTEMET
(PAN EUROPEAN GAMES INFORMATION)
Aldersklassificeringssystemet PEGI beskytter mindreårige mod spil, der er uegnet for den pågældende aldersgruppe. BEMÆRK! Det er ikke
en guide til spillets sværhedsgrad. Besøg www.pegi.info for at få yderligere oplysninger.
PEGI-systemet, der består af tre dele, tillader, at forældre og andre, der køber spil til børn, kan foretage et overvejet valg af de spil, der passer
til den tiltænkte spillers alder. Den første del er aldersklassificeringen:

Anden del af klassificeringen kan bestå af en eller flere beskrivelser, som angiver typen af indholdet i spillet. Afhængig af det enkelte spil kan
der være flere af disse beskrivelser. Spillets aldersklassificering afspejler indholdets intensitet. Beskrivelserne er følgende:

Tredje del er en mærkat, som angiver, at spillet kan spilles online. Denne mærkning kan bruges af udbydere af onlinespil, som har forpligtet sig
til at overholde standarder, der omfatter beskyttelse af mindreåriges onlinespil:
Besøg www.pegionline.eu
for at få yderligere oplysninger.

FORÆLDRESTYRING
Dette produkt har et forudindstillet forældrestyringsniveau baseret på indholdet. Du kan indstille forældrestyringsniveauet på
PlayStation®3-systemet til at begrænse afspilningen af et produkt med et forældrestyringsniveau, der er højere end det niveau, der er indstillet
på PS3™-systemet. Yderligere oplysninger findes i instruktionsmanualen til PS3™-systemet.
Dette produkt er klassificeret ifølge PEGI-systemet. PEGI-klassificeringerne og indholdsbeskrivelserne fremgår af produktpakken (undtagen når
der ved lov gælder et andet klassifikationssystem). Forholdet mellem PEGI-systemet og forældrestyringsniveauet er følgende:
FORÆLDRESTYRINGSNIVEAU
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PEGI-ALDERSGRUPPE

I sjældne tilfælde kan niveauet for Forældrekontrol i dette produkt være højere end den gennemsnitlige aldersmærkning i dit land, fordi der
er forskellige aldersmærkninger i de lande, som dette produkt bliver solgt i. Du bliver muligvis nødt til at nulstille niveauet for Forældrekontrol
på dit PS3™-system for at kunne spille.

BLES-02240
KUN TIL PRIVAT BRUG: Dette program er kun givet i licens til spil på godkendte PlayStation®3-systemer. Der kræves muligvis en opdatering af PlayStation®3-systemsoftwaren.
Al uautoriseret adgang, brug eller overførsel af produktet eller dets grundlæggende copyright og varemærke er forbudt. Se eu.playstation.com/terms for en komplet beskrivelse
af brugerrettigheder. Library programs ©1997-2016 Sony Computer Entertainment Inc.er med licens til Sony Computer Entertainment Europe (SCEE).VIDERESALG OG UDLEJNING
ER FORBUDT, MEDMINDRE DET UTRYKKELIGT ER BLEVET AUTORISERET AF SCEE. PlayStation®Network, PlayStation®Store og PlayStation®Home er underkastet brugsvilkår og findes ikke
i alle lande og på alle sprog (eu.playstation.com/terms). Adgang til internet via bredbånd kræves. Brugerne er ansvarlige for at betale adgangsgebyr for bredbånd. Omkostningerne gælder
for visse dele af indholdet. Brugere skal være 7 år eller ældre, og brugere under 18 år skal have tilladelse fra forældre. Netværksfunktioner kan trækkes tilbage med rimeligt ophør – se
eu.playstation.com/gameservers for at få yderligere oplysninger. Kun med licens til salg i Europa, Mellemøsten, Afrika, Indien og Oceanien.
“2”, “PlayStation”, “Ã”, “KHJL”, “SIXAXIS”, “DUALSHOCK” and “À” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “Blu-ray Disc™” and
“Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. SKYLANDERS IMAGINATORS © 2016 Activision
Publishing, Inc. ACTIVISION, SKYLANDERS, SKYLANDERS IMAGINATORS, SKYLANDERS SUPERCHARGERS, SKYLANDERS TRAP TEAM, SKYLANDERS SWAP FORCE, SKYLANDERS GIANTS,
SKYLANDERS SPYRO’S ADVENTURE, TOYS TO LIFE, BRING THE SKYLANDERS TO LIFE and PORTAL OF POWER are trademarks of Activision Publishing, Inc. SKYLANDERS IMAGINATORS uses
Havok®. © Copyright 1999-2016 Havok.com Inc. (and its Licensors). All Rights Reserved. See www.havok.com for details. Uses Bink Video. Copyright © 1997-2016 by RAD Game Tools,
Inc. Portions of this software utilize SpeedTree® technology ©2016 Interactive Data Visualization, Inc. SpeedTree® is a registered trademark of Interactive Data Visualization, Inc. All rights
reserved. Patent http://www.activision.com/legal. Made in Austria. All rights reserved.
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INTRODUKTION
Kaos har opdaget den kraftfulde mentale magi og bruger den til at skabe en
ustoppelig hær af Doomlandere! Eon hidkalder alle portalmestre og de største
mystikerkrigere i Skylands, Sensei-Skylanderne, for at stoppe Kaos og hans
håndlangere. Nu må du udnytte kraften fra din fantasi for at skabe dine egne
Skylandere, som kan kæmpe side om side med de mægtige Sensei-Skylandere
for at redde Skylands.

PORTAL OF POWER
For at starte Skylanders™ Imaginators skal du tilslutte din Portal of Power
til dit PlayStation®3-system. Når din Portal of Power er tilsluttet, skal du
placere din Skylander på den og se din Skylander blive vækket til live! Når du
spiller alene, kan du have én Skylander eller én skabelseskrystal på Portal of
Power. Når du spiller lokalt samarbejdsspil, kan du have to Skylandere eller
to skabelseskrystaller. I Skylanders’ racerløbsspil kan du få ekstra fart på dine
fartøjer ved at placere ét fartøj ad gangen på din Portal of Power.
Bemærk: Elektroniske enheder og metalflader kan forstyrre din Portal of Power.

LEGETØJ
Skylanders Imaginators kan spilles med alle Skylander-figurer fra tidligere spil.
Under spillet kan du når som helst skifte Skylander. Du kan kun bruge fælder
i Skylanders’ racerløbsspil, og de er kun kompatible med en Portal of Power,
der har plads til fælder.
Dit Skylander-legetøj eller din skabelseskrystal gemmer din Imaginator (kun
skabelseskrystal), dine erfaringspoint og niveau, opgraderede evner samt guld.
Det giver dig mulighed for at besøge Skylands via en anden Portal of Power og
stadig spille med din egen opgraderede samling af legetøj. Når du er i din vens
hus, vil din Skylander fortsat gemme guld og erfaringspoint, som du indsamler.
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SKAB DIN EGEN IMAGINATOR

Placér din skabelseskrystal på din Portal of Power, og udnyt den mentale magis
kraft til at skabe din egen Imaginator!
1. Krop : Byt og bland kropsdele, justér størrelse, vælg farve og aura.
2.	Udstyr : Vælg udstyr, der forbedrer dine evner. I løbet af spillet vil du
finde nyt og mere kraftfuldt udstyr.
3. Kræfter : Vælg dine primære, elementære og hemmelige teknikker.
4.	Personlighed : Vælg navn, stemme, musik og slogan til din Imaginator.
5.	Imaginite-boks : Åbn mystiske Imaginite-kister, som du finder på dit
eventyr eller køber i spillet.
6.	Imaginators navn og egenskaber : Viser din Imaginators navn
og egenskaber.

VÆLG DIN KAMPKLASSE
Vælg din Imaginators kampstil med en ud af ti kampklasser. Når du har valgt
din Imaginators klasse, kan du ikke nulstille din skabelseskrystal.

BAZOOKAR

BUESKYTTE

BRYDERMESTER

RIDDER

NINJA

PISTOLSVINGER

VOGTER

BASKER

TROLDMESTER

SABELHUGGER
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SÅDAN SPILLER DU
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1. Skylanders livsmåler : Viser din Skylanders livsenergi.
2.	Niveau- og erfaringsmåler : Viser din Skylanders niveau samt fremskridt
mod næste niveau.
3.	Sky-Chi-måler (kun Sensei-Skylandere) : Når den er fuld, kan din Sensei
anvende sin Sky-Chi-kraft.
4.	Opsamling af livsenergi : Når du indsamler mad, bliver noget af din
livsenergi gendannet.
5.	Guld : Du kan indsamle forskellige slags skatte og bruge dem
på opgraderinger.

STYRING AF SKYLANDERE
SKYLANDER-PROFIL

SJÆLEJUVEL / SKY-CHI-KRAFT
(KUN SENSEI-SKYLANDERE)

SELFIE-TILSTAND
TIP (A.T.L.A.S.)

INTERAGÉR
PAUSE

EMOTIKONER
(IMAGINATORER)
ANGREB 3
BEVÆG
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ANGREB 1
ANGREB 2
HOP

ALTERNATIV TRANSPORT TIL
LEGENDARISKE AKTIVE STEDER (A.T.L.A.S.)

Den Alternative Transport til Legendariske Aktive Steder eller A.T.L.A.S.
er stedet, hvorfra du hopper fra mission til mission i historiedelen,
gennemfører sidemissioner, kører racerløb eller får dine Sensei-Skylandere
til at åbne elementporte.

SKYLANDER-SKOLEN
Find Persephone på Skylander-skolen for at bruge dit guld på opgraderinger til
din Skylander. Snak så med Buzz, og afprøv dine nye evner på træningsdukker.
Se alle din Imaginators selfies i galleriet, og gense alle videoerne i biografen.
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RACERLØB
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Fortsæt med at udfordre dine venner eller fjender i Skylanders’ racerløbsspil.
Test fartgrænsen i et enkelt løb, onlineløb, tidskørsel, bossforfølgelse,
superskurketurnering eller spejlturnering. Find Pandergast i A.T.L.A.S.
eller på Skylander-skolen, eller start racerløbet via hovedmenuen.
1.	Fartøjets skjoldmåler : Viser, hvor meget skjold du har tilbage.
Hvis måleren er helt tom, tager din Skylander skade. Når Skylanderens
livsmåler er tom, har den brug for at holde en kort pause.
2. Ammunitionsmåler : Viser, hvor meget ammunition der er tilgængeligt.
3.	Ammunitionskapsel : Saml de blå ammunitionskapsler op for at fylde
din måler op.
4. Forstærkere : Saml disse op for at forstærke dit angreb og forsvar.

STYRING AF FARTØJ
GLID (LAND), DYK (SØ),
TØNDERUL (FLY)

ACCELERATION

SE BAGUD
PAUSE

ZOOM (TRYK)
ANGREB 2
STYR / HORN (TRYK)
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ANGREB 1
BREMS
GLID, DYK,
TØNDERUL

OPLYSNINGER OM DIN SKYLANDER
Når du har en skabelseskrystal på din Portal of Power, skal du trykke på
Select-knappen for at åbne Skylander Creator-menuen. Når der står en Sensei
eller en anden Skylander, kan du håndtere egenskaber og opgraderinger med
Select-knappen.

PAUSEMENU
• Portalmester : Se din portalmesterrang, egenskaber og emblemer.
•	
Samling af dele : Start dine samlinger, og opbyg aktive sæt for at få
flere belønninger.
• Missionsmål : Se dine mål i historiedelen, samlinger og udfordringer.
•	
Samling : Se alle dine Skylandere, skabelseskrystaller og andet legetøj,
du har indsamlet.
•	
Indstillinger : Justér lyd, lysstyrke, sværhedsgrad og stemmechat.
Du kan også se manualen, folkene bag spillet og netværksstatus.
•	
Imaginite-boks : Åbn mystiske Imaginite-kister, som du finder i spillet
eller køber.
•	
Tilbage til A.T.L.A.S. : Vend tilbage til Alternativ Transport til Legendariske
Aktive Steder (A.T.L.A.S.).
• Hovedmenu : Afslut spillet, og vend tilbage til hovedmenuen.

GEM SPILLET
Dine fremskridt i historien samt dele, udstyr og evner, som du ikke anvender
aktuelt, bliver gemt i dit spils lagerfil og ikke i legetøjet.

SOFTWARELICENSAFTALE
Når du åbner spilæsken og anvender softwaren, accepterer du samtidigt
softwarelicensaftalen, som du kan se på http://support.activision.com/license
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KUNDESUPPORT
Få opfyldt alle dine support-behov på support.activision.com.
Opret en personlig konto, udforsk vores omfattende videndatabase eller
tip til fejlfinding, og vær med i vores store fællesskab. Du kan også få
personlig hjælp til dit spil ved at vælge “Kontakt os” og vælge mellem
de forskellige muligheder.

© 2016 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, SKYLANDERS, SKYLANDERS IMAGINATORS og PORTAL OF POWER er varemærker, der tilhører
Activision Publishing, Inc. Aldersmærkeikonet er et varemærke, der tilhører Entertainment Software Association. Activision garanterer ikke
tilgængelighed af online- eller app-spil eller -funktioner, inklusive muligheden for at foretage køb i spillet, og kan justere eller afbryde
tilgængelighed efter eget skøn og uden varsel, inklusive f.eks. at afbryde onlinetjenester af økonomiske årsager på grund af et lavt antal spillere,
der anvender tjenesten over tid. Når du åbner spilæsken og anvender softwaren, accepterer du samtidigt softwarelicensaftalen, som du kan se på
http://support.activision.com/license. SKYLANDERS IMAGINATORS anvender Havok®. © Copyright 1999-2016 Havok.com Inc. (og licenstagere).
Alle rettigheder forbeholdes. Se flere oplysninger på www.havok.com. Anvender Bink Video. Copyright © 1997-2016 af RAD Game Tools, Inc.
Alle andre varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere.

