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ESITTELY
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.

LELUT
Skylanders® Imaginatorsia voi pelata kaikkien aiempien pelien
Skylandereilla.* Pelin aikana voit skannata tai vaihtaa Skylandereita
Nintendo Switch™ Joy-Con™ -ohjaimella. Voit herättää Skylanderisi henkiin
painamalla pluspainiketta, valitsemalla Vaihda Skylander ja toimimalla
sitten näyttöön tulevien ohjeiden mukaan. Kun olet valmis, Skylander
näkyy kokoelmasi digitaalisessa kirjastossa, ja voit vaihtaa sen taisteluun
aina halutessasi.
Skylanders Imaginatorsissa voit tallentaa kokemuksesi, kykysi ja kultasi
Skylanders-leluusi. Etsi mystinen Wendel M.A.P:ilta ja toimi hänen
ohjeidensa mukaan. Tallennusominaisuuden ansiosta voit käyttää omaa
päivitettyä Skylanders-kokoelmaasi myös silloin, kun siirryt Skylandsiin
jollakin toisella Portal of Power®- tai Nintendo Switch -laitteella.

*OSA LELUJEN PELINSISÄISISTÄ TOIMINNOISTA VOI POIKETA NORMAALISTA. KILPA-AJOTILA JA
ANSAT EIVÄT TOIMI SKYLANDERS®-VIDEOPELIN TÄSSÄ VERSIOSSA.
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OMAN IMAGINATORIN LUOMINEN

Aseta luomakristalli Nintendo Switch -ohjaimelle, 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. V
 oimat: Voit valita päävoiman, elementaalivoiman ja salaiset tekniikat.
4. Luonne: Voit valita Imaginatorisi nimen, puheäänen, tunnusmusiikin
ja iskulauseen.
5. Imaginite-holvi: Täällä voit avata seikkailun aikana löytämiäsi
Imaginite-mysteeriarkkuja.
6. Imaginatorin nimi ja statistiikka: Tästä näet Imaginatorisi nimen ja
statistiikka-arvot.

VALITSE TAISTELULUOKKASI

Voit valita Imaginatorillesi yhden taistelutyylin kymmenestä eri
taistelutyyliluokasta. 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 sen, kuinka
lähellä olet seuraavaa tasoa.
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.

YHTEISPELI
Voit pelata yhteispeliä aina halutessasi synkronoimalla toisen Joy-Conohjainparin Nintendo Switchiin. Voit käyttää yhteispeliä myös yhdellä
Joy-Con-ohjaimella valitsemalla Asetukset-valikosta Ohjaus ja valitsemalla
otteen vaihtamiseen tarkoitetun komennon. Määritä ohjain yhdelle
pelaajalle painamalla SL + SR -painikkeita. Kun haluat poistaa pelaajan,
vaihda otetta uudelleen painamalla Joy-Conin vasenta painiketta, ja lisää
tai poista ohjaimia painamalla L + R -painiketta.
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SKYLANDERIN OHJAAMINEN
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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 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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SKYLANDERISI TIEDOT
Voit avata Skylanderin luontivalikon painamalla miinuspainiketta.
Miinuspainikkeella voit hallita Senseisi tai muun Skylanderin statistiikkaa ja
päivityksiä.

PYSÄYTYSVALIKKO
• Päävalikko: Lopeta peli ja palaa päävalikkoon.
• Vaihda Skylander: Lataa Skylanderisi tai valitse se digitaalisesta
kirjastostasi.
• Palaa M.A.P:lle: Voit palata Muinaisten aikaiseen paikkaan (M.A.P.).
• Kentän tavoitteet: Voit tarkistaa tarinan määränpäät, kokoelmat
ja yllytyshaasteet.
• Pelin edistyminen: Voit tarkistaa kentän tähtitilanteen,
Imaginite-sarjasi ja bonustavoitteesi.
• Imaginite-holvi: Täällä voit avata pelissä löytämiäsi Imaginitemysteeriarkkuja.
• Lelukokoelma: Luettelo kaikista keräämistäsi Skylandereista ja
luomakristalleista.
• Asetukset: Voit muuttaa ääniasetuksia, vaikeusastetta ja
ohjausta. Lisäksi voit lukea käyttöoppaan ja tekijäluettelon.

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

OHJELMISTOLISENSSISOPIMUS
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 tukisisältö löytyy osoitteesta support.activision.com.
Voit luoda henkilökohtaisen tilin, selata kattavaa vianmääritysvihjeiden
tietokantaamme ja hyödyntää laajan yhteisömme tietämystä. Valitsemalla
yhteydenottovaihtoehdon (Contact Us) ja valitsemalla jonkin vaihtoehdoista saat
mukautettua tukea peliäsi varten.

© 2017 Activision Publishing, Inc. Activision, SKYLANDERS, SKYLANDERS IMAGINATORS, SKYLANDERS SUPERCHARGERS, SKYLANDERS TRAP
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