NETTBRUKERVEILEDNING FOR
SKYLANDERS™ IMAGINATORS

ADVARSEL Før du spiller dette spillet, bør du lese bruksanvisningen til
Xbox One™-systemet og tilbehøret. Der finner du viktig informasjon om sikkerhet og helse.
www.xbox.com/support.

Viktig helseadvarsel: Fotosensitive anfall
Noen få mennesker kan oppleve anfall når de eksponeres for enkelte visuelle bilder,
inkludert blinkende lys og mønstre som kan forekomme i videospill. Selv mennesker som
ikke før har opplevd anfall eller epilepsi, kan ha en udiagnostisert lidelse som kan forårsake
slike “fotosensitive epileptiske anfall” når de ser på videospill. Symptomene kan være
svimmelhet, synsforstyrrelser, øye- eller ansiktsammentrekninger, rykninger i armer og
ben, desorientering, forvirring eller midlertidig bevissthetstap. Anfallene kan også føre til
bevisstløshet eller krampetrekninger som kan føre til skade fordi man faller eller slår seg
på gjenstander i nærheten. Stans spillet umiddelbart og oppsøk lege hvis du opplever
noen av disse symptomene. Foreldre må være oppmerksomme på disse symptomene
eller spørre barna om dem – barn og ungdom er mer utsatt for slike anfall enn voksne.
Risikoen kan reduseres ved at man setter seg lenger vekk fra skjermen, bruker en mindre
skjerm, spiller i et godt opplyst rom og ikke spiller når man er sliten eller trøtt. Hvis du
eller noen i familien har opplevd anfall eller epilepsi tidligere, bør du oppsøke lege før du
begynner å spille.
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INNLEDNING
Kaos har oppdaget den eldgamle tankemagien og bruker den til å skape en
ustoppelig hær med doomlandere! Eon sammenkaller alle portalmestere og
Skylands’ største mystiske krigere, senseiene, for å stoppe Kaos og lakeiene
hans. Nå må du bruke kraften i din egen fantasi til å lage dine egne skylandere
som kan ta opp kampen, og slå deg sammen med de mektige senseiene for
å redde Skylands.

PORTAL OF POWER
Når du skal starte Skylanders™ Imaginators, kobler du Portal of Power til
Xbox One-konsollen. Når Portal of Power er tilkoblet, plasserer du skylanderen
din på Portal of Power og ser den våkne til liv på skjermen! Når du spiller
solospillet, kan du ha enten 1 skylander eller 1 skapelseskrystall på Portal
of Power. Når du spiller lokalt samarbeidsspill, kan du ha 2 skylandere eller
2 skapelseskrystaller. I racingmodus kan du forstørre samlingen din med
fremkomstmidler ved å plassere ett fremkomstmiddel av gangen på Portal
of Power.
Merk: Elektroniske enheter og metalloverflater kan påvirke Portal of Power.

LEKER
Skylanders Imaginators kan spilles med skylandere fra alle de tidligere spillene.
I løpet av spillet kan du bytte skylandere når du vil. Feller kan bare brukes
i racingmodus, og er bare kompatible med en Portal of Power som har en
åpning til feller.
Skylanderleker og skapelseskrystaller lagrer imaginatoren din (kun
skapelseskrystall), erfaringspoeng og nivå, oppgraderte ferdigheter og
egenskaper og gull. På denne måten kan du gå inn i Skylands gjennom
en annen Portal of Power og fremdeles spille med din egen, oppgraderte
lekesamling. Mens du er hos en venn, fortsetter skylanderen din å lagre
penger og erfaring.
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LAG DIN EGEN IMAGINATOR

Plasser skapelseskrystallen din på Portal of Power og bruk tankemagi til å lage
din egen imaginator!
1. Kropp : Bland kroppsdeler, juster størrelsen, velg farge og aura.
2.	Utstyr : Velg utstyr for å forbedre egenskapene dine. I løpet av spillet
finner du kraftigere utstyr.
3. Krefter : Velg hovedteknikk, elementteknikk og hemmelig teknikk.
4.	Personlighet : Velg navn, stemme, musikk og slagord til imaginatoren din.
5.	Imaginitehvelv : Åpne mystiske imaginitekister du finner i løpet av
eventyret eller kan kjøpe i spillet.
6.	Imaginatorens navn og egenskaper : Viser imaginatorens navn
og egenskaper.

VELG KAMPKLASSE
Velg en av de ti kampklassene til imaginatoren. Når du har valgt en klasse,
kan du ikke tilbakestille skapelseskrystallen.

BAZOOKER

BUESKYTTER

BØLLE

RIDDER

NINJA

HURTIGSKYTTER

VOKTER

KNUSER

MAGIKER

SVERDMESTER
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SLIK SPILLER DU
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1. Skylanderens livsmåler : Viser skylanderens helse.
2.	Måler for nivå og erfaring : Viser nivået og nivåfremdriften til
skylanderen din.
3.	Sky-Chi-måler (bare senseier) : Når denne er full, kan senseien din
bruke Sky-Chi-kraft.
4. Helsebonus : Når du samler mat, får du igjen litt liv.
5.	Gull : Forskjellige skatter kan samles og brukes til oppgraderinger.

SKYLANDERKONTROLLER
SKYLANDERPROFIL

SJELESTEIN/SKY-CHI-KRAFT
(BARE SENSEIER)

SELFIEMODUS
HINT (K.A.R.T.)

BRUK
PAUSE

BEVEGELSE
EMOTES
(IMAGINATORER)

Y ANGREP 3
X ANGREP 1
B ANGREP 2
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A HOPP

KONGELIG AVSINDIG RÅSPENNENDE
TURBOSTED (K.A.R.T.)

Det kongelig avsindig råspennende turbostedet, eller K.A.R.T.-et, er der
du havner mellom oppdragene i eventyrspillet, fullfører sideoppdrag,
spiller minispill, konkurrerer i racingmodus eller åpner elementporter
med senseiene dine.

SKYLANDERAKADEMIET
Finn Persephone på Skylanderakademiet for å konvertere gull til
oppgraderinger til Skylanderen din! Så kan du snakke med Buzz for
å teste ferdighetene dine på treningsdukker. Sjekk selfiene du har tatt
av imaginatorene dine i fotogalleriet, og se videoer på nytt på kinoen.
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RACING
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Utfordre venner og fiender i racingmodus. Test farten din i et enkeltløp,
et nettløp, en fartsprøve, en bossjakt, en superskurkcup eller en speilcup.
Snakk med Pandergast på K.A.R.T.-et eller i Skylanderakademiet, eller gå
fra hovedmenyen for å begynne å kjøre løp.
1.	Beskyttelsesmåler for fremkomstmiddel : Viser hvor mye beskyttelse
du har igjen. Hvis skjoldet tømmes helt, tar skylanderen din skade.
Når livsmåleren er helt tom, kan den ikke brukes på en stund.
2. Ammokapselmåler : Viser hvor mye ammo du har.
3. Ammokapsel : Plukk opp de blå ammokapslene for å fylle opp måleren.
4.	Kraftøkning : Plukk opp disse for å få offensive og defensive kraftøkninger!

KJØREKONTROLLER
SLADD (LAND), DYKK (SJØ),
TØNNEROLL (HIMMEL)

GASS

SE BAKOVER
PAUSE
STYRING/
HORN (TRYKK INN)

ZOOM
Y ANGREP 2
X ANGREP 1
B BREMS
A SLADD, DYKK,
TØNNEROLL
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SKYLANDERENS DETALJER
Med en skapelseskrystall på Portal of Power trykker du på dobbel firkantknappen for å åpne Skylander Creator-menyen. Med en sensei eller en annen
Skylander kan du administrere egenskaper og oppgraderinger med dobbel
firkant-knappen.

PAUSEMENYEN

• Portalmester : Sjekk portalmesterrangeringen din, statistikk og emblemer.
•	
Delesamling : Begynn å samle og bygge opp aktive sett for
å flere belønninger.
• Mål : Sjekk historiemålene dine, samlinger og utfordringer.
•	
Samling : Sjekk alle skylanderne dine, skapelseskrystallene og andre leker
du har samlet.
•	
Innstillinger : Endre lyd, lysstyrke, vanskelighetsgrad og stemmechat. Du
kan også sjekke brukerveiledningen, hvem som har laget spillet
og nettverksstatusen.
• Imaginitehvelv : Åpne mystiske imaginitekister som du finner i spillet
eller kjøper.
•	
Gå tilbake til K.A.R.T.-et : Dra tilbake til det kongelig avsindig råspennende
turbostedet (K.A.R.T.-et)
• Hovedmeny : Avslutt spillet og gå tilbake til hovedmenyen.

LAGRING

Fremgangen i historiespillet, deler, utstyr og egenskaper som ikke brukes
for øyeblikket lagres i det lagrede spillet ditt, ikke i leken.

LISENSAVTALE
Når du åpner spillesken og bruker programvaren, betyr dette at du godtar
lisensavtalen. Denne finner du på http://support.activision.com/license

99

KUNDESTØTTE
Du får hjelp til alt du trenger på support.activision.com.
Opprett en personlig konto, utforsk den store kunnskapsdatabasen og spør det
enorme nettfellesskapet. Du kan også få skreddersydd hjelp til spillet ved å velge
“Kontakt oss” og velge mellom alternativene som kommer opp.
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