SKYLANDERS™ IMAGINATORSIN
ONLINE-OHJEKIRJA

VAROTOIMENPITEET
• Tämä levy sisältää PlayStation®3-järjestelmälle tarkoitetun ohjelmiston. Älä koskaan käytä tätä levyä muussa järjestelmässä, sillä tämä
saattaa johtaa levyn vahingoittumiseen. • Tämä levy toimii vain PAL-standardin kanssa yhteensopivissa PlayStation®3-järjestelmissä. Tätä
levyä ei voi käyttää muissa PlayStation®3-järjestelmän versioissa. • Lue PlayStation®3-järjestelmän käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttöönottoa. • Aseta tämä levy PlayStation®3-järjestelmän levyasemaan aina tietopuoli alaspäin. • Älä kosketa levyn pintaa käsitellessäsi
sitä. Kosketa vain sen reunoja. • Pidä levy puhtaana ja vältä sen naarmuttamista. Jos levyn pinta likaantuu, pyyhi levy hellävaroin kuivalla
liinalla. • Älä säilytä levyä lämmönlähteiden lähellä, suorassa auringonvalossa tai kosteissa tiloissa. • Älä koskaan käytä poikkeavan muotoista,
murtunutta, vääntynyttä tai liima-aineilla korjattua levyä, sillä tämä saattaa johtaa järjestelmän vaurioitumiseen.

TERVEYSVAROITUS
Pelaa aina hyvin valaistussa tilassa. Pidä taukoja säännöllisesti, 15 minuuttia jokaisen tunnin jälkeen. Lopeta pelaaminen, jos tunnet huimausta,
pahoinvointia, uupumusta tai päänsärkyä. Ihmiset, jotka ovat herkkiä välähdyksille, vilkkuville valoille tai geometrisille muodoille ja kuvioille,
voivat sairastaa piilevää epilepsiaa ja voivat saada kohtauksen katsoessaan televisiota tai pelatessaan videopelejä. Ota yhteyttä lääkäriisi
ennen videopelien pelaamista, jos sinulla on diagnosoitu epilepsia. Lopeta pelaaminen heti, jos sinulla on oireita: huimaus, näköharhat,
lihaskrampit, muut hallitsemattomat liikkeet, sekavuus, keskittymishäiriöt ja/tai kouristukset.

3D-TERVEYSVAROITUS
Kolmiulotteisten (3D) videokuvien katsominen tai stereoskooppisten 3D-videopelien pelaaminen 3D-televisiossa voi aiheuttaa joillekin vaivoja
(kuten silmien rasittumista, silmien väsymistä tai pahoinvointia). Jos tällaisia vaivoja ilmenee, keskeytä heti television käyttö, kunnes vaiva
laantuu.
Yleisesti suosittelemme välttämään PlayStation®3-järjestelmän pitkää yhtäjaksoista käyttöä ja pitämään 15 minuutin tauon jokaisen pelitunnin
aikana. Stereoskooppisia 3D-videopelejä pelattaessa tai 3D-videota katsottaessa tauon pituus voi kuitenkin olla yksilöllinen: pidä niin pitkä
tauko, että epämukava olo laantuu. Jos oireet jatkuvat, kysy asiasta lääkäriltä.
Nuorten lasten (etenkin alle kuusivuotiaiden) näkö kehittyy yhä. Suosittelemme kysymään asiasta lapsen lääkäriltä tai silmälääkäriltä,
ennen kuin annat nuorten lasten katsoa 3D-videokuvia tai pelata stereoskooppisia 3D-videopelejä. Aikuisten tulee valvoa, että nuoret lapset
noudattavat yllä annettuja suosituksia.

PIRATISMI
Tämän pelin tai sen osan luvaton kopioiminen tai rekisteröityjen tavaramerkkien luvaton käyttäminen voivat johtaa rikossyytteeseen.
PIRATISMI tuottaa vahinkoa niin kuluttajille kuin ohjelmiston kehittäjille, julkaisijoille ja jälleenmyyjille. Jos epäilet, että olet saanut haltuusi
pelin luvattoman kopion, tai jos sinulla on tietoa piraattituotteesta, ota yhteyttä asiakaspalveluun soittamalla tämän ohjekirjan lopussa
olevaan numeroon.

JÄRJESTELMÄOHJELMISTOPÄIVITYKSET
Saat lisätietoja PlayStation®3-järjestelmän järjestelmäohjelmistopäivitysten suorittamisesta osoitteesta
eu.playstation.com tai PS3™-järjestelmän kohdasta Pikaopas.

HUOMAA: Valitse haluamasi kieli Järjestelmäasetukset-valikosta ennen pelin aloittamista.
HUOMAA: Tämä peli käyttää automaattitallennusta. Älä sammuta järjestelmää, kun HDD-käytön merkkivalo vilkkuu.

Asiakaspalvelunumeromme löydät tämän ohjekirjan takakannesta.

PEGI (PAN EUROPEAN GAMES INFORMATION)
-IKÄMERKINTÄJÄRJESTELMÄ
PEGI-ikämerkintäjärjestelmä suojelee alaikäisiä peleiltä, jotka eivät sovi heidän ikäisilleen. HUOMAA, että se ei anna viitteitä pelin vaikeuteen.
Lisätietoja on osoitteessa www.pegi.info
Kolmiosaisen PEGI-ikämerkintäjärjestelmän avulla vanhemmat ja muut pelejä lapsille ostavat voivat valita pelaajan ikäryhmälle sopivia pelejä.
Ensimmäinen on ikämerkintä.

Merkinnän toinen osa saattaa koostua yhdestä tai useammasta sisältökuvakkeesta. Pelin tyypin perusteella kuvakkeita voi olla useita. Pelin
ikämerkintä kuvastaa sisällön voimakkuutta. Kuvakkeet ovat:

Merkinnän kolmas osa on tunnus, josta näkee, että peliä voi pelata verkossa. Tätä tunnusta saavat käyttää vain sellaiset verkkopelitoimittajat,
jotka ovat sitoutuneet ylläpitämään normeja, joihin kuuluu alaikäisten suojeleminen verkkopelissä.
Lisätietoja on osoitteessa
www.pegionline.eu

SISÄLLÖNSUODATUS
Tälle tuotteelle on määritelty sisällönsuodatuksen taso tuotteen sisällön perusteella. Voit määrittää PlayStation®3-järjestelmään
sisällönsuodatuksen tason, joka estää tuotteen käyttämisen, jos sen taso on korkeampi kuin PS3™-järjestelmän taso. Lisätietoja
sisällönsuodatuksen määrittämisestä saat PS3™-järjestelmän käyttöohjeesta.
Tämä tuote on luokiteltu PEGI-järjestelmän mukaisesti. PEGI-järjestelmän merkit ja sisällön laadun kuvaukset on painettu tuotepakettiin
(pois lukien maat, joissa käytetään toista ikäluokitusjärjestelmää). Sisällönsuodatuksen tasot vastaavat PEGI-järjestelmän luokituksia
seuraavalla tavalla:
SISÄLLÖNSUODATUKSEN
TASO
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PEGI-IKÄLUOKITUS

Poikkeustapauksissa tuotteen lapsilukon taso saattaa olla maassasi käytettyä ikäluokitusta korkeampi, koska ikäluokitusjärjestelmät
vaihtelevat eri maissa, joissa tätä tuotetta myydään. Voit joutua nollaamaan PS3™-järjestelmän lapsilukon ennen kuin voit pelata.

BLES-02240
VAIN YKSITYISKÄYTTÖÖN: Tämä sovellus on lisensoitu toimimaan vain hyväksytyissä PlayStation®3-järjestelmissä. PlayStation®3-järjestelmän ohjelmistopäivitys voi olla tarpeen.
Tämän tuotteen, sen tekijänoikeuksien tai tuotemerkin kattavien teoksien valtuuttamaton käyttö tai siirto on kielletty. Käyttöoikeudet kokonaisuudessaan löytyvät nettiosoitteesta
eu.playstation.com/terms. Library programs ©1997-2016 Sony Computer Entertainment Inc. ja niiden yksinomainen käyttöoikeuksien haltija on Sony Computer Entertainment Europe
(SCEE). JÄLLEENMYYNTI JA VUOKRAUS ON KIELLETTY ILMAN SCEE:N ERITYISTÄ LUPAA. PlayStation®Network-, PlayStation®Store- ja PlayStation®Home-palvelujen käyttö tapahtuu niiden
käyttöehtojen mukaisesti, eivätkä ne ole saatavissa kaikissa maissa tai kaikilla kielillä (eu.playstation.com/terms). Käyttöön tarvitaan Internet-laajakaistayhteys. Käyttäjät ovat vastuussa
laajakaistamaksuista. Osa sisällöstä voi olla maksullista. Käyttäjien on oltava vähintään 7-vuotiaita, ja alle 18-vuotiailta käyttäjiltä vaaditaan vanhempien suostumus. Verkkotoiminnot voidaan
lakkauttaa, kun ilmoitus asiasta on ollut nähtävillä kohtuullisen ajan. Lisätietoja on osoitteessa fi.playstation.com/gameservers. Myyntioikeudet ovat voimassa ainoastaan Euroopassa,
Lähi-idässä, Afrikassa, Intiassa ja Oseaniassa.
“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.

SISÄLTÖ
Johdanto, Portal of Power™ ja lelut................................................... 4
Oman Imaginatorin luominen ja taisteluluokan valitseminen....... 5
Pelin pelaaminen.................................................................................. 6
Muinaisten aikainen paikka (M.A.P.) ja Skylander-akatemia.......... 7
Kilpa-ajo................................................................................................. 8
Skylanderisi tiedot, taukovalikko, pelin tallentaminen

ja ohjelmiston käyttöoikeussopimus................................................. 9

JOHDANTO
KAOS on löytänyt muinaisen mielimagian ja luonut sen avulla
pysäyttämättömän Doomlander-armeijan! Eon kutsuu kaikki portaalimestarit ja
tarunhohtoiset Senseit, Skylandsin mahtavimmat soturit, pysäyttämään Kaosta
ja hänen kätyreitään. Valjasta nyt mielikuvituksesi ja luo omia Skylandereita, niin
pääset mukaan kaikkien aikojen seikkailuun – taistelemaan Skylandsin puolesta
mahtavien Senseiden rinnalle.

PORTAL OF POWER
Aloita Skylanders™ Imaginators -pelin pelaaminen kytkemällä Portal of
Power PlayStation®3-järjestelmääsi. Kun Portal of Power on kytketty, aseta
Skylanderisi Portal of Power -laitteelle ja katso, miten Skylander herää henkiin!
Kun pelaat yksinpeliä, Portal of Power -laitteella voi olla joko 1 Skylander tai 1
luomakristalli. Kun pelaat paikallista yhteispeliä, laitteella voi olla 2 Skylanderia
tai 2 luomakristallia. Skylanders-kilpa-ajotilassa voit tehostaa kokoelmasi
kulkuneuvoja asettamalla niitä Portal of Power -laitteelle yksi kerrallaan.
Huomautus: Sähkölaitteet ja metallipinnat voivat häiritä Portal of Power
-laitteen toimintaa.

LELUT
Skylanders Imaginatorsia voi pelata kaikilla sarjan aiempien pelien
Skylandereilla. Voit vaihtaa Skylandereita milloin tahansa pelaamisen
aikana. Ansoja voi käyttää vain Skylanders-kilpa-ajotilassa, ja ne toimivat
vain ansapaikan sisältävän Portal of Power -laitteen kanssa.
Tiedot Imaginatoristasi (luomakristallia käytettäessä) sekä kokemuspisteistäsi,
tasostasi, taito- ja kykypäivityksistäsi ja kultasi määrästä tallennetaan
Skylander-leluun tai luomakristalliin. Tämän ansiosta voit siirtyä Skylandsiin
myös muun kuin vakituisesti käyttämäsi Portal of Power -laitteen kautta ja
pelata omalla lelukokoelmallasi. Jos pelaat kavereidesi luona, kaikki keräämäsi
valuutta ja kokemuspisteet tallennetaan Skylander-leluusi.
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OMAN IMAGINATORIN LUOMINEN

Aseta luomakristalli Portal of Power -laitteelle, niin voit luoda oman
Imaginatorisi mielimagian voimalla!
1.	Vartalo : Voit valita haluamasi kehonosat, säätää vartalon kokoa sekä valita
värin ja auran.
2.	Varusteet : Voit valita statistiikkaasi vahvistavat varusteet. Pelin kuluessa
löydät entistä tehokkaampia varusteita.
3.	Voimat : Voit valita päävoiman, elementaalivoiman ja salaiset tekniikat.
4.	Persoonallisuus : Voit valita Imaginatorisi nimen, puheäänen,
tunnusmusiikin ja iskulauseen.
5.	Imaginite-holvi : Täällä voit avata seikkailun aikana löytämiäsi tai
pelinsisäisestä kaupasta ostamiasi Imaginite-mysteeriarkkuja.
6.	Imaginatorin nimi ja statistiikka : Tästä näet Imaginatorisi nimen
ja statistiikka-arvot.

TAISTELULUOKAN VALITSEMINEN
Voit valita Imaginatorillesi yhden taistelutyylin kymmenestä eri taisteluluokasta.
Kun olet valinnut Imaginatorillesi luokan, et voi enää nollata luomakristalliasi.

POSAUTTAJA

JOUSITAITURI

TAPPELIJA

RITARI

NINJA

PYSSYSANKARI

VAHTI

MÄISKIJÄ

LOITSIJA

MIEKKATAITURI
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PELIN PELAAMINEN
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1. Skylanderin kuntomittari : Näyttää Skylanderisi terveyden määrän.
2.	Taso- ja kokemusmittari : Näyttää Skylanderisi tason ja tasonnousut.
3.	Sky-Chi-mittari (vain Senseillä) : Kun tämä mittari täyttyy, Senseisi
voi käyttää Sky-Chi-voimaansa.
4.	Terveyspoiminta : Keräämällä ruokaa saat palautettua
terveyttä kuntomittariisi.
5.	Kulta : Voit kerätä erilaisia aarteita ja käyttää niitä päivityksiin.

SKYLANDERIN OHJAAMINEN
SKYLANDER-PROFIILI

SIELUKIVI / SKY-CHI-VOIMA
(VAIN SENSEIT)

SELFIETILA
VIHJE (M.A.P.)

VUOROVAIKUTUS
PELIN PYSÄYTYS

KÄYTÖKSET
(IMAGINATORIT)
HYÖKKÄYS 3
LIIKKUMINEN

HYÖKKÄYS 1
HYÖKKÄYS 2
HYPPY
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MUINAISTEN AIKAINEN PAIKKA (M.A.P.)

Muinaisten aikainen paikka eli M.A.P. on paikka, jossa voit siirtyä tehtävästä
toiseen seikkailutilassa, suorittaa sivutehtäviä, pelata minipelejä, kilpailla
Skylanders-kilpa-ajotilassa tai avata elementaaliportteja Senseilläsi.

SKYLANDER-AKATEMIA
Etsi Persephone Skylander-akatemiasta, niin voit muuttaa kultasi Skylanderisi
päivityksiksi. Juttele Buzzille, niin pääset testaamaan taitojasi ja kykyjäsi
harjoittelunukkeihin. Valokuvagalleriassa voit katsella Imaginatoristasi ottamiasi
selfie-kuvia, ja teatterissa voit puolestaan katsella uudelleen pelin videoita.
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KILPA-AJO
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Skylanders-kilpa-ajotilassa voit haastaa kavereitasi tai vihulaisia. Voit testata
vauhtiasi yksittäiskisassa, verkkokisassa, aika-ajossa, pomojahdissa, Superpahiscupissa tai Peili-cupissa. Voit aloittaa kilpa-ajon etsimällä Pandergastin
M.A.P:sta tai Skylander-akatemiasta tai valitsemalla kilpa-ajovaihtoehdon
pelin päävalikosta.
1.	Kulkuneuvon kilpimittari : Näyttää kilven jäljellä olevan määrän. Jos
mittari tyhjenee täysin, Skylanderisi alkaa kärsiä vahinkoa. Kun Skylanderin
kuntomittari tyhjenee kokonaan, hän palaa loppuun lyhyeksi aikaa.
2. Ammusmittari : Näyttää käytettävissä olevien ammusten määrän.
3.	Ammuspoiminta : Voit täydentää ammusmittaria keräämällä
sinisiä ammuspoimintoja.
4.	Tehoste : Keräämällä näitä poimintoja saat hyökkäysja puolustustehostuksia!

KULKUNEUVON OHJAAMINEN
LUISTATUS (AJONEUVO), SUKELLUS (MERIALUS),
TYNNYRIKIERRE (LENTOALUS)

KIIHDYTYS

KATSO TAAKSE
PELIN PYSÄYTYS

ZOOMAUS (PAINA)

OHJAUS /
TORVI (PAINA)
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HYÖKKÄYS 2
HYÖKKÄYS 1
JARRUTUS
LUISTATUS,
SUKELLUS,
TYNNYRIKIERRE

SKYLANDERISI TIEDOT
Kun Portal of Power -laitteelle on asetettu luomakristalli, voit avata Skylanderin
luontivalikon. Select-näppäimellä voit hallita Senseisi tai muun Skylanderin
statistiikkaa ja päivityksiä.

TAUKOVALIKKO

•	
Portaalimestari : Voit tarkistaa portaalimestarin arvosi, statistiikkasi
ja tunnuksesi.
•	
Osakokoelma : Voit kerätä ja koota aktiivisia sarjoja, joista
saat lisäpalkintoja.
•	
Tavoitteet : Voit tarkistaa tarinan määränpäät, kokoelmat
ja yllytyshaasteet.
•	
Kokoelma : Luettelo kaikista keräämistäsi Skylandereista, luomakristalleista
ja muista leluista.
•	
Asetukset : Voit muuttaa ääniasetuksia, kirkkautta, vaikeustasoa ja
keskusteluasetuksia. Lisäksi voit avata ohjekirjan, katsoa tekijätiedot
tai tarkistaa verkon tilan.
•	
Imaginite-holvi : Voit avata pelissä löytämiäsi tai ostamiasi
Imaginite-mysteeriarkkuja.
• Palaa M.A.P:lle : Voit palata Muinaisten aikaiseen paikkaan (M.A.P.).
• Päävalikko : Voit poistua pelistä ja palata päävalikkoon.

PELIN TALLENTAMINEN
Eteneminen tarinatilassa ja niiden osien, varusteiden ja kykyjen tiedot, jotka
eivät ole varustettuina, tallennetaan lelun sijasta tallennuspaikkaan.

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS
Pelipakkauksen avaaminen ja ohjelmiston käyttäminen on osoitus ohjelmiston
käyttöoikeussopimuksen hyväksymisestä. Käyttöoikeussopimuksen voi lukea
osoitteessa http://support.activision.com/license
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ASIAKASTUKI
Kaikki tukitiedot löytyvät osoitteesta support.activision.com.
Tässä osoitteessa voit luoda oman tilin, selata kattavaa vianmääritysvihjeiden
tietokantaa ja hyödyntää laajan yhteisömme tietämystä. Lisäksi voit pyytää
henkilökohtaista tukea peliin liittyen valitsemalla Contact Us (Ota yhteyttä)
ja valitsemalla jonkin tarjotuista vaihtoehdoista.

© 2016 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, SKYLANDERS, SKYLANDERS IMAGINATORS ja PORTAL OF POWER ovat tavaramerkkejä,
jotka omistaa Activision Publishing, Inc. Ikärajaluokituskuvake on Entertainment Software Associationin tavaramerkki. Activision ei anna mitään
takuita verkko- tai sovelluspelaamisen tai -ominaisuuksien (mukaan lukien mahdollisten sovelluksen-/pelinsisäisten ostojen) käytettävyydestä
ja voi ilman eri ilmoitusta muokata näitä palveluja tai lopettaa niiden tarjoamisen oman harkintansa mukaan milloin tahansa esimerkiksi
taloudellisista syistä, mikäli palvelun käyttäjämäärät laskevat ajan kuluessa. Pelipakkauksen avaaminen ja ohjelmiston käyttäminen on osoitus
ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen hyväksymisestä. Käyttöoikeussopimuksen voi lukea osoitteessa http://support.activision.com/license.
SKYLANDERS IMAGINATORS käyttää Havok®-ohjelmistoa. © Copyright 1999–2016 Havok.com Inc. (ja sen lisenssinantajat). Kaikki oikeudet
pidätetään. Lisätietoja on osoitteessa www.havok.com. Pelissä käytetään Bink Video -koodekkia. Copyright © 1997–2016 RAD Game Tools, Inc.
Kaikki muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat niiden omistajien omaisuutta.

