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.
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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 ©1997-2014 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
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ESITTELY

Tervehdys, portaalimestari! Skylands tarvitsee apuasi. Kaos on palannut
kaikkien aikojen pirullisimman suunnitelman kera. Hän on rakentanut
mahtavan tuomioaseman nimeltä Sky-Eater, joka ruokkii Synkkyyttä.
Mitä enemmän tuomioasema syö taivasta, sitä vahvempi Synkkyydestä
tulee. Mutta ei pelkoa! Olemme koonneet Skylandereista SuperChargerseliittiryhmän ja antaneet heille pysäyttämättömät kulkuneuvot, joissa on
voimanlähteenä legendaariset särökoneet! Sinun on kohdattava Kaos ja
Synkkyys maalla, merellä ja ilmassa ja pysäytettävä heidät – ennen kuin
on liian myöhäistä. Onnea matkaan, portaalimestari!

PORTAL OF POWER™

Kytke Portal of Power™ PlayStation 3-järjestelmään, ennen kuin aloitat
®
Skylanders™ SuperChargers -pelin. Sammuta ensin PS3™-järjestelmä
ja kytke Portal of Power™ vapaaseen USB-porttiin. Kytke sitten PS3™järjestelmä päälle. Portal of Power™ on käyttövalmiina automaattisesti.
Kun asetat Skylanderin ja hänen kulkuneuvonsa Portal of Power™ -laitteelle,
ne heräävät henkiin Skylandsissa. Huomautus: sähkölaitteet ja metallipinnat
voivat häiritä Portal of Power™ -laitteen toimintaa.

LELUN ASETTAMINEN

Portal of Power™ -laitteelle voi asettaa samanaikaisesti kolme lelua:
1 Skylanderin ja 1 kulkuneuvon yksinpeliä varten tai 2 Skylanderia ja
1 kulkuneuvon paikallista yhteispeliä varten. Lisäksi voit asettaa portaalille 1
trophyn (myydään erikseen).
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PELIKOMENNOT
SKYLANDERIN OHJAAMINEN
POISTA LEGENDAARINEN AARRE
YHTEISPELIN KAUKOSIIRTO
(PIDÄ PAINETTUNA)

ASETA LEGENDAARINEN AARRE
KÄYTTÄMINEN

TAUKO

TIIMINI

D HYÖKKÄYS 2
F HYÖKKÄYS 1
A HYÖKKÄYS 3
S HYPPY
LIIKKUMINEN

KULKUNEUVON OHJAAMINEN
LUISU (AJONEUVO) / SUKELLUS (MERIALUS) /
JARRUTUS (LENTOALUS)
KULJETTAJAN VAIHTO
YHTEISPELISSÄ
(PIDÄ PAINETTUNA)

TIIMINI
KULKUNEUVON MODIT

KIIHDYTYS

TAUKO

D HYÖKKÄYS 2
F HYÖKKÄYS 1

LIIKKUMINEN/
ÄÄNITORVI
(NAPSAUTA)

A JARRUTUS/
PERUUTUS
S KULKUNEUVON
TOIMINTO
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VALITSE TALLENNUSPAIKKA JA PELITYYLI

Kun pelaat Skylanders™ SuperChargersia ensimmäisen kerran,
valitse jokin neljästä pelityylistä. Painamalla sitten S voit valita uuden
tallennuspaikan ja aloittaa uuden pelin. Jos olet tallentanut pelin aiemmin,
avaa tallennuspaikkavalikko painamalla S. Painamalla S voit valita
aiemmin tallennetun pelin. Painamalla D voit poistaa tallennetun pelin
ja vapauttaa tallennuspaikan.

VALIKOSSA LIIKKUMINEN

Vasen ohjain – liikkuminen valikoissa
S – hyväksy painamalla tätä.
A – siirry edelliseen valikkoon tai peruuta toiminto painamalla tätä.

VALITSE PELI

• Seikkailu: aloita Skylanders-seikkailu joko yksinpelinä tai yhteispelinä.
• Kilpa-ajo: Testaa taitosi ja todista, kuka on Skylandsin paras
kuski, lentäjä ja sukeltaja! Voit kisata hirmuisimpia pahiksia
vastaan pomojahdissa (tarvitset tätä varten erikseen myytäviä
toimintapakkaustrophyja) tai kisata verkossa muiden
portaalimestarien kanssa.

PYSÄYTYSVALIKKO

• Portaalimestari: portaalimestarin arvosi, tilastotietojesi, voimiesi,
tunnustesi ja kokoelmiesi tarkastelu.
• Komennot: pelikomentojen tarkastelu.
• Tiimini: Skylanderisi ja kulkuneuvosi tilastotietojen, mukautusten
ja päivitysten tarkastelu. Tässä valikossa voit myös palauttaa lelusi
ja kulkuneuvojesi asetukset perustilaan.
• Asetukset: keskustelujen ohitus-, ääni- ja kirkkausasetusten,
verkkoyhteispelin yksityisyysasetusten, pelin vaikeustason
ja verkkotilan muuttaminen.
• Päävalikko: pelin lopetus ja palaaminen päävalikkoon.
• Akatemia: paluu akatemiaan.
• Kilpa-ajo: Testaa taitosi ja todista, kuka on Skylandsin paras kuski,
lentäjä ja sukeltaja! Voit kisata hirmuisimpia pahiksia vastaan
pomojahdissa tai kisata verkossa muiden portaalimestarien kanssa.
• Kartta: voit siirtyä nopeasti aiemmin läpäisemääsi kenttään.
• Ystävät: kutsu ystäviäsi yhteispeliin tai liity yhteispeliin.
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JALKAISIN PELAAMINEN

5
1

4

3
2

1.	
S kylanderin elinvoimamittari: Vihreä mittari näyttää Skylanderin
jäljellä olevan elinvoiman. Jos Skylanderin elinvoima laskee nollaan,
se on poistettava Portal of Power™ -laitteelta ja vaihdettava toiseen
Skylanderiin. Väsähtäneen Skylanderin voi elvyttää myös aloittamalla
kentän alusta. Elinvoimamittari muuttuu siniseksi ja Skylander saa
ylimääräistä elinvoimaa, kun Skylander superchargataan.
2.	Taso ja tasomittari: Tämä mittari näyttää Skylanderisi nykyisen
tason. Kun vaaleansininen mittari täyttyy, Skylanderisi taso nousee.
Parhaimmillaan Skylander voi nousta tasolle 20. Myös Skylanders™
Spyro’s Adventure-, Skylanders™ Giants-, Skylanders™ SWAP Forceja Skylanders™ Trap Team -pelien Skylanderit voi nostaa tasolle
20 Skylanders™ SuperChargers -pelissä.
3.	S kylander-hahmon kuvake ja kulkuneuvo: tässä näkyy Portal of Power™
-laitteelle asetetun Skylanderin kuvake, nimi ja kulkuneuvo.
4.	E linvoimapaketit: keräämällä ruokapaketteja voit palauttaa
elinvoimaa mittariin.
5.	Valuutta: keräämällä erilaisia aarteita voit ostaa Skylandereillesi
päivityksiä ja esineitä.
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KULKUNEUVOLLA PELAAMINEN (TARINATILA)

4
5

1

3

2
1.	
Kulkuneuvon kilpimittari: Kulkuneuvon kilpimittari näyttää kilven jäljellä
olevan suojausvoiman. Jos kilpimittari tyhjenee kokonaan, Skylanderin
vihreä elinvoimamittari alkaa ehtyä.
2. Taso: Tämä mittari näyttää Skylanderisi nykyisen tason. Kun sininen
mittari täyttyy, Skylanderisi taso nousee. Parhaimmillaan Skylander voi
nousta tasolle 20. Myös Skylanders™ Spyro’s Adventure-, Skylanders™
Giants-, Skylanders™ SWAP Force- ja Skylanders™ Trap Team -pelien
Skylanderit voi nostaa tasolle 20 Skylanders™ SuperChargers -pelissä.
3.	O hjaamonäkymä ja kulkuneuvon nimi: näyttää kulkuneuvoa ohjastavan
Skylanderin ohjaamonäkymässä ja Portal of Power™ -laitteella olevan
kulkuneuvon nimen.
4. K
 ilpipaketti: keräämällä jakoavainpaketteja voit palauttaa kulkuneuvosi
kilven suojausvoimaa.
5. R
 attaanpalat: Uusi kerättävä esine. Näitä löytyy vain kulkuneuvoalueilta.
Rattaanpaloilla voit päivittää kulkuneuvon panssarointia ja lisätä sen
aseiden tekemään vahinkoa.
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KULKUNEUVOLLA PELAAMINEN (KILPA-AJO)

3

1

4

2

1.	
Kulkuneuvon kilpimittari: Kulkuneuvon kilpimittari näyttää kilven jäljellä
olevan suojausvoiman. Jos kilpimittari tyhjenee kokonaan, Skylanderin
vihreä elinvoimamittari alkaa ehtyä. Kun Skylanderin elinvoimamittari
tyhjenee kokonaan, Skylander on hetken loppuunpalanut.
2.	A mmusmittari: tämä mittari näyttää ammusten jäljellä olevan määrän.
3.	A mmuslaatikko: voit täydentää ammusmittaria keräämällä
sinisiä ammuslaatikoita.
4.	Tehosteet: näitä keräämällä saat tehostuksia hyökkäykseen
tai puolustukseen.

KULKUNEUVOT

Kaos ja hänen Sky-Eaterinsä ovat repineet Skylandsin riekaleiksi. Mestari
Eon on kutsunut apuun uusia Skylandereita – SuperChargerit! Kun
SuperCharger-tyypin Skylander yhdistetään sen nimikkokulkuneuvoon,
kulkuneuvo muuttuu superchargatuksi. Superchargattu kulkuneuvo avaa
pelaajan käyttöön erikoismodeja. Nämä kulkuneuvomodit muuttavat
kulkuneuvon ulkoasua ja sen statistiikkaa.
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KULKUNEUVOMODIT

Kulkuneuvomodien avulla voit muuttaa kulkuneuvon ulkoasua ja
statistiikkaa. Modeja löytyy kaikkialta Skylandsista. Vain SuperChargerspelin Skylanderit voivat asentaa kulkuneuvomodeja. Voit avata kulkuneuvon
mukautusnäytön painamalla jotakin suuntanäppäintä.
Kulkuneuvon mukautusnäytössä on seuraavat vaihtoehdot:
•
•
•
•

Z
X
C
V

vasemmalle – suorituskykymodit
oikealle – erikoismodit
ylös – torvet
alas – päivitykset

TIIMINI

Painamalla SELECT-painiketta voit tarkastella ja hallita Skylandereitasi ja
kulkuneuvojasi. Voit siirtyä Skylanderista ja kulkuneuvosta toiseen selaamalla
vasemmalle tai oikealle.

SKYLANDER-VALIKKO

• Tilastot: näyttää nykyisen Skylanderisi tilastotiedot.
• Hatut: voit tarkastella Skylanderisi hattuja ja pukea tai riisua niitä.
• Päivitykset: voit tarkastella Skylanderisi kykyjä
ja tulevia päivityspolkuja.

• Omistus: voit lisätä Skylanderin kokoelmaasi.
• Nollaa: voit nollata Skylanderisi edistymistiedot.

KULKUNEUVOVALIKKO

• Piirustukset: voit tarkastella kulkuneuvosi modeja ja tilastotietoja.
• Päivitykset: voit tarkastella kulkuneuvosi panssaroinnin
ja aseiden tasoa.
• Omistus: voit lisätä kulkuneuvon kokoelmaasi.
• Nollaa: voit nollata kulkuneuvosi edistymistiedot.
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SKYLANDERIN PÄIVITYKSET

Etsi Persephone Skylanderien akatemiasta, niin voit ostaa kullalla
päivityksiä Skylanderillesi!

TASON NOUSU

Skylanderisi ansaitsee kokemusta kukistamalla vihollisia. Kun Skylanderin
taso nousee, myös sen elinvoima kasvaa. Parhaimmillaan Skylanderisi voivat
nousta tasolle 20.

ELEMENTTILUOKAT

Jokaisella Skylanderilla on yhden elementtiluokan voimat. Elementtiluokkia
on yhteensä 10:

Ilma

Elo

Epäkuolema

Maa

Tuli

Vesi

Taikuus

Tekniikka

Valo

Pimeys

KULKUNEUVOALUEET

Eri puolilla Skylandsia on alueita, joihin pääsee vain asettamalla
alueen tyyppiä vastaavan kulkuneuvon Portal of Power™ -laitteelle.
Esimerkiksi lentoalusalueelle pääsee vain, kun Portal of Power™ -laitteelle
on asetettu lentoalus. Ajoneuvo- ja merialusalueet toimivat samalla tavalla.
Kulkuneuvoalueilla on uusia haasteita, kerättäviä esineitä ja muita palkintoja.

21 12

LELUT

Skylanders™ SuperChargers -peliä voi pelata Skylanders™ Spyro’s
Adventure-, Skylanders™ Giants-, Skylanders™ SWAP Force™- ja Skylanders™
Trap Team -pelien leluilla. Voit vaihtaa Skylanderia milloin vain pelin
aikana. Voit käyttää Skylandereita ja kulkuneuvoja omalla Portal of Power™
-laitteellasi tai vieraina ystäväsi Portal of Power™ -laitteella tarinatilassa,
kilpailupakkauksissa ja kulkuneuvojen sivutehtävissä. Kaikki kokemuspisteet,
valuutta ja päivitykset tallennetaan automaattisesti kuhunkin leluun.

YHTEISPELI PAIKALLISESTI JA VERKOSSA
(TARINATILA)

Paikallinen yhteispeli:
Toinen pelaaja voi liittyä peliin milloin tahansa tarinatilan aikana painamalla
toisen ohjaimen näppäintä S ja asettamalla Skylanderin Portal of Power™
-laitteelle. Kun pelaaja 2 haluaa lopettaa pelaamisen, hänen on poistettava
Skylander Portal of Power™ -laitteelta ja painettava ohjaimen näppäintä A.
Verkkoyhteispeli:
Pelaaja voi milloin tahansa tarinatilan aikana kutsua ystäviä avuksi
taisteluun Kaoksen voimia vastaan tai liittyä avuksi ystäviensä peliin!
Voit liittyä ystäväsi peliin tai lähettää liittymiskutsun painamalla
START-näppäintä pysäytysvalikossa. Valitse ystäväsi Online ID ja lähetä
sitten hänelle kutsu painamalla F tai liity hänen peliinsä painamalla S.

YHTEISPELI PAIKALLISESTI JA VERKOSSA
(KILPA-AJO)

Yksinpeli:
Oletko valmis testaamaan kilpa-ajotaitosi, portaalimestari? Yksinpelissä
on seuraavat valikot:
• Yksittäiskisa: Testaa taitosi ja todista, kuka on Skylandsin paras
kuski, lentäjä ja sukeltaja!
• Aika-ajo: Tämä on kaksinkamppailu sinun ja kellon välillä.
Kaahaa Skylandsin halki ja tee uusia ennätyksiä!
• Pomojahti: kisaa koko Skylandsin hirmuisimpia pahiksia vastaan!
• Superpahis-Cup: neljä kisaa, mutta vain yksi voittaja!
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• Peili-Cup: jokainen käännös pistää pääsi pyörälle!
• Trophyt: Trophyillä voit avata uusia kenttiä ja pelitiloja. Pomojahdin,
Superpahis-Cupin ja Peili-Cupin avaamiseen tarvitaan Ajoneuvo-,
Merialus- tai Lentoalus-trophy (trophyt myydään erikseen).
Jaettu näyttö:
Haasta ystäväsi paikalliseen kaksinpeliin jaetulla näytöllä! Jaetun näytön
kaksinpelissä on seuraavat valikot:
• Yksittäiskisa: testaa taitosi ja todista, kuka on Skylandsin paras kuski,
lentäjä ja sukeltaja!
• Superpahis-Cup: neljä kisaa, mutta vain yksi voittaja!
• Peili-Cup: jokainen käännös pistää pääsi pyörälle!
Verkkopeli:
Testaa taitosi muita portaalimestareita vastaan!
Kun valitset Kisatila-valikosta verkkopelin, siirryt automaattisesti
yksityiseen ryhmään. Ryhmän kulkuneuvotyyppi määräytyy Portal of
Power™ -laitteellasi olevan kulkuneuvon mukaan (voit vaihtaa Skylanderin
ja kulkuneuvon milloin tahansa ennen kisan alkamista). Voit kutsua
ystäviäsi ryhmään painamalla S Online ID:si alla olevan tyhjän Kutsu
pelaaja -paikan kohdalla.
Haluatko kisata pahiksena? Paina Online ID:ssäsi S ja valitse haluamasi
avattu pahis.
Oletko valmis kisaan? Paina Start-näppäintä, niin sinulle haetaan
vastustajia muista portaalimestareista. Kun kaikki ovat valmiina,
näkyviin tulee vihreä valintamerkki.
Asetukset-valikossa on seuraavat verkkopeliasetukset:
•Jos haluat estää ystäviäsi liittymästä peliisi, voit milloin tahansa vaihtaa
Verkkoyhteispeli-asetukseksi “Vain kutsusta”.
•Jos et halua puhua ystäviesi kanssa verkkopelin aikana, poista
Äänikeskustelu-asetus käytöstä.
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LELUN TALLENNUSOMINAISUUDET

Kun Skylander-lelu on omalla Portal of Power™ -laitteellasi,
leluun tallennetaan seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•

kokemuspisteet ja taso
valuutan määrä
päivitetyt kyvyt ja statistiikka
Skylanderisi käyttämä hattu
kuskitehtävien edistymistiedot.

Kulkuneuvoihin tallennetaan seuraavat tiedot:
•
•
•
•

panssaroinnin taso
aseen taso
asennetut modit
rattaanpalojen määrä.

Tallennusominaisuuden ansiosta voit käyttää omaa päivitettyä
lelukokoelmaasi myös silloin, kun siirryt Skylandsiin jollakin toisella
Portal of Power™ -laitteella. Skylanderisi tallentavat kaiken keräämäsi
valuutan ja kokemuksen myös ystäviesi luona pelatessasi.

PELIN TALLENNUS

Edistymisesi tarinatilassa ja tietyt keräilyesineet tallennetaan lelun
sijasta tallennuspaikkaan. Tällaisia keräilyesineitä ovat muun muassa hatut,
legendaariset aarteet ja taivaskivet.
Nyt olet valmis pysäyttämään Kaoksen, portaalimestari. Skylandsin kohtalo
on sinun varassasi!

OHJELMISTOLISENSSISOPIMUS

Pelipakkauksen avaaminen ja ohjelmiston käyttäminen on osoitus
seuraavassa osoitteessa olevan ohjelmistolisenssisopimuksen
hyväksymisestä: http://support.activision.com/license
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ASIAKASTUKI
Kaikki (englanninkielinen) 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.

© 2015 Activision Publishing, Inc. SKYLANDERS SUPERCHARGERS, PORTAL OF POWER, SKYLANDERS TRAP TEAM, SKYLANDERS, SKYLANDERS
SWAP FORCE, SWAP FORCE, SKYLANDERS GIANTS, SKYLANDERS SPYRO’S ADVENTURE ja ACTIVISION ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa
Activision Publishing, Inc. Niissä käytetään Bink Video -tekniikkaa. Copyright © 1997-2015 by RAD Game Tools, Inc. Skylanders SuperChargers
käyttää Havok®-tekniikkaa. © Copyright 1999-2015 Havok.com, Inc. (ja sen lisenssinantaja). Kaikki oikeudet pidätetään. Lisätietoja on osoitteessa
www.havok.com. FMOD Ex Sound System provided by Firelight Technologies Fonts provided by T26. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä. “PLAYSTATION”, “DUALSHOCK” JA “SIXAXIS” OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ JA “PS3” JA
PLAYSTATION NETWORK -LOGO TAVARAMERKKEJÄ, JOTKA OMISTAA SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.

