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INLEIDING
Kaos heeft de eeuwenoude breinmagie ontdekt en hij gebruikt het om er
een onoverwinnelijk leger Doomlanders mee op te bouwen! Eon roept alle
Poortmeesters en de grote mystieke krijgers van Skylands, de Senseis, op
om Kaos en zijn hulpjes tegen te houden. Jij moet nu met de kracht van
je verbeelding je eigen Skylanders maken. Met de almachtige Senseis aan
hun zijde zullen zij Skylands redden.

SPEELTJES

Skylanders® Imaginators kan worden gespeeld met Skylanders uit
alle eerdere games*. Tijdens het spelen kun je je Skylanders scannen
of wisselen met je Nintendo Switch™ Joy-Con™-controller. Druk op de
plusknop en kies ‘Skylander veranderen’. Volg de instructies op het scherm
om je Skylanders tot leven te wekken! Je Skylander is nu toegevoegd aan
je digitale collectie en kan meevechten wanneer jij dat wilt.
In Skylanders Imaginators kun je je ervaring, vaardigheden en goud
opslaan op je Skylanders-speeltje. Vind Wendel de Mystieke Zoeker in de
M.O.P. en volg zijn instructies. Dan kun je Skylands betreden
via een andere Portal of Power® of Nintendo Switch terwijl je nog steeds
speelt met je eigen verbeterde verzameling Skylanders.

* SOMMIGE INGAME-SPEELGOEDFUNCTIONALITEIT KAN VARIËREN. HET SPELTYPE RACEN IS NIET
BESCHIKBAAR EN VALLEN WERKEN NIET IN DEZE VERSIE VAN DE SKYLANDERS®-GAME
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MAAK JE EIGEN IMAGINATOR

Plaats je Creatiekristal op je Nintendo Switch-controller en gebruik de
kracht van breinmagie om je eigen Imaginator te maken!
1. Lichaam: Kies verschillende lichaamsdelen, pas de grootte aan, kies
een kleur en een aura.
2. Uitrusting: Kies uitrustingen om je statistieken te verbeteren.
Naarmate je verder speelt, vind je nieuwe, krachtigere uitrustingen.
3. Krachten: Kies je elementtechnieken en primaire en geheime
technieken.
4. Persoonlijkheid: Kies de naam, stem, muziek en het motto van je
Imaginator.
5. Imaginite-kluis: Open Imaginite-mysteriekisten die je vindt tijdens je
avontuur.
6. Naam en statistieken van je Imaginator: Geeft de naam en
statistieken van je Imaginator weer.

KIES JE STRIJDKLASSE
Kies een vechtstijl uit de 10 verschillende klassen. Als je de klasse van je
Imaginator hebt gekozen, kun je je creatiekristal niet resetten.

BAZOOKER

BOOGSLINGERAAR

KNOKKER

SNELSCHUTTER

STAFKRIJGER

BEUKER

RIDDER

NINJA

TOVENAAR ZWAARDKUNSTENAAR
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HET SPEL SPELEN
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1. Skylander-levensmeter: Geeft de gezondheid van je Skylander weer.
2. Niveau- en ervaringsmeter: Geeft het huidige niveau en de ervaring
van je Skylander weer.
3. Sky Chi-meter (alleen Sensei’s): Als deze meter vol is, kan je Sensei
de Sky Chi-kracht gebruiken.
4. Gezondheidsbonus: Als je voedsel oppakt, wordt je levensmeter
aangevuld.
5. Goud: Je kunt verschillende soorten schatten verzamelen en
gebruiken voor upgrades.

SPELEN IN COÖP
Je kunt altijd in coöp spelen door een ander paar Joy-Con-controllers te
verbinden met je Nintendo Switch. Je kunt ook in coöp spelen met een
enkele Joy-Con-controller. Ga naar het menu Opties en selecteer eerst
‘Besturing’ en vervolgens de optie om de grip te veranderen. Druk op de
SL-knop en de SR-knop om hem te identificeren als individuele speler.
Om een speler te verwijderen, druk je op de linksknop op een Joy-Con
om de grip weer te veranderen. Druk op de L + R-knop om controllers toe
te voegen of te verwijderen.
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BESTURING SKYLANDERS
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MYSTERIEUZE OUDE PLEK (M.O.P.)

De Mysterieuze Oude Plek, of M.O.P. is de plek die je gebruikt om van
missie naar missie te springen in het avontuur, extra missies en minigames
te voltooien en waar je elementpoorten kunt openen met je Senseis.

SKYLANDERS ACADEMIE
Zoek Persephone op in de Skylanders Academie om je goud om te zetten
in upgrades voor je Skylander! Praat vervolgens met Buzz en stel je
vaardigheden op de proef met de trainingspoppen. Bekijk al je selfies met
je Imaginator in de fotogalerij en kijk alle filmpjes opnieuw in het Theater.
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DETAILS VAN JOUW SKYLANDER
Druk op de minknop om het maakmenu te openen. Met een Sensei of
andere Skylander kun je met de minknop je statistieken en verbeteringen
beheren.

PAUZEMENU
• Hoofdmenu: Sluit het spel af en ga terug naar het hoofdmenu.
• Skylander veranderen: Laad je Skylanders of kies er eentje uit je
digitale bibliotheek.
• Terug naar M.O.P.: Keer terug naar de Mysterieuze Oude Plek.
• Leveldoelen: Bekijk je verhaaldoelen, verzamelingen en
uitdagingen.
• Spelvoortgang: Bekijk je levelsterren, Imaginite-sets en
bonusdoelen.
• Imaginite-kluis: Open Imaginite-mysteriekisten die je vindt
tijdens je avontuur.
• Speelgoedverzameling: Bekijk alle Skylanders en
Creatiekristallen die je hebt verzameld.
• Opties: Verander de audio, het niveau en de besturing. Je kunt
ook de handleiding en credits bekijken.

SPEL OPSLAAN
De voortgang van je Verhaal en onderdelen, uitrustingen en vaardigheden
die je niet gebruikt worden opgeslagen in je opslagvakje in plaats van op
je speeltje.

SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST
Door het openen van de spelverpakking en het gebruiken van de software
ga je akkoord met de softwarelicentieovereenkomst die te vinden is op
http://support.activision.com/license
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KLANTENSERVICE
Alle hulp die je nodig hebt, kun je vinden op support.activision.com.
Maak een persoonlijk account aan, bekijk onze uitgebreide database voor
probleemoplossingen en maak kennis met onze enorme community. Je kunt ook
persoonlijke gamehulp krijgen door ‘Contact Us’ (neem contact met ons op) te
selecteren en uit de beschikbare opties te kiezen.

© 2017 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
en PORTAL OF POWER zijn handelsmerken van Activision Publishing, Inc. SKYLANDERS IMAGINATORS maakt gebruik van Havok®. © Copyright
1999-2017 Havok.com Inc. (en de licentieverstrekkers). Alle rechten voorbehouden. Ga naar www.havok.com voor meer informatie. Maakt gebruik
van Bink Video. Copyright © 1997-2017 door RAD Game Tools, Inc. Gedeelten van deze software maken gebruik van SpeedTree®-technologie © 2017
Interactive Data Visualization, Inc. SpeedTree® is een geregistreerd handelsmerk van Interactive Data Visualization, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Patent http://www.activision.com/legal. © 2017 Nintendo. Nintendo Switch and Joy-Con are trademarks of Nintendo.

