WAARSCHUWING Lees de instructies van de Xbox 360®-console, de
handleiding van de Kinect®-sensor en de handleidingen van overige accessoires voor
belangrijke informatie in verband met veiligheid en gezondheid voordat je deze game
gaat spelen. www.xbox.com/support.

Belangrijke gezondheidswaarschuwing: lichtgevoelige aanvallen
Bij een zeer klein percentage personen kan een aanval optreden wanneer zij
worden blootgesteld aan bepaalde visuele beelden, waaronder lichtflitsen of
bepaalde patronen die in videogames kunnen voorkomen. Ook bij mensen die geen
ziektegeschiedenis hebben van dergelijke aandoeningen of van epilepsie kan een
lichte aandoening optreden waardoor zij “lichtgevoelige epileptische aanvallen”
ervaren bij het bekijken van videogames. Deze aanvallen kunnen gepaard gaan met
een licht gevoel in het hoofd, verminderend gezichtsvermogen, zenuwtrekken in het
gezicht of de ogen, trillen van armen of benen, desoriëntatie, verwarring, tijdelijk
verlies van bewustzijn en bewusteloosheid of stuiptrekkingen waarvan verwondingen
als gevolg van vallen of het in aanraking komen met nabije objecten het gevolg
kunnen zijn. Bij het ondervinden van een van deze symptomen, moet de game
onmiddelijk worden gestopt en een arts worden geraadpleegd. Ouders moeten
letten op deze symptomen of hun kinderen ernaar vragen - deze aanvallen treden
vaker op bij kinderen en tieners. Het risico kan worden verminderd door verder van
het scherm af te gaan zitten; een kleiner scherm te gebruiken; in een goed verlichte
kamer te spelen en niet te spelen indien slaperig of moe. Wanneer bij uzelf of een van
uw familieleden een ziektegeschiedenis van epilepsie bestaat, dient voor het spelen
een arts te worden geraadpleegd.
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INLEIDING

Gegroet, Poortmeester! Skylands heeft je hulp nodig. Kaos is terug met het
meest duivelse plan ooit. Hij heeft een krachtig Doemstation gebouwd, dat
ook wel bekend staat als de Sky Eater, en dat voedt De Duisternis! Hoe meer
lucht het opeet, des te sterker wordt De Duisternis. Maar vrees niet! We
hebben een eliteteam van Skylanders samengesteld: de SuperChargers. Ze
besturen een onverslaanbare vloot van voertuigen die wordt aangedreven
door de legendarische Breukmotoren! Je moet over land, over zee en door
de hemel om Kaos en De Duisternis tegen te houden voor het te laat is! Veel
succes, Poortmeester.

PORTAL OF POWER™

Om met Skylanders™ SuperChargers te beginnen, moet je eerst de Portal of
Power™ aansluiten op je Xbox 360-console. Zorg dat de Xbox 360-console
uit staat en sluit de Portal of Power™ aan op een beschikbare USB-poort.
Zet je Xbox 360-console aan, dan is de Portal of Power™ automatisch
klaar voor gebruik. Als je een Skylander met het bijbehorende voertuig
op de Portal of Power™ zet, komen ze tot leven in Skylands. Opmerking:
elektronische apparaten en metalen oppervlakken kunnen storing
veroorzaken bij de Portal of Power™.

HET PLAATSEN VAN SPEELTJES

Je kunt maximaal 3 speeltjes tegelijk op de Portal of Power™ plaatsen: 1
Skylander en 1 voertuig als je alleen speelt en 2 Skylanders en 1 voertuig
bij lokale coöp. Daarnaast mag je er ook nog 1 trofee op zetten (apart
verkrijgbaar).
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BESTURING
SKYLANDER-BESTURING
LEGENDARISCHE SCHAT VERWIJDEREN

LEGENDARISCHE SCHAT PLAATSEN

TELEPORTEREN TIJDENS
COÖP (INGEDRUKT HOUDEN)

INTERACTIE

PAUZEREN

MIJN TEAM

 AANVAL 2

BEWEGEN

 AANVAL 1
 AANVAL 3
 SPRINGEN

VOERTUIG-BESTURING
DRIFTEN (LAND), DUIKEN (ZEE), REMMEN (HEMEL)

VERSNELLING

ANDERE COÖPRACER
(INGEDRUKT HOUDEN)

MIJN TEAM
BEWEGEN/CLAXON
VOERTUIGMODS

PAUZEREN
 AANVAL 2
 AANVAL 1
 REMMEN/
ACHTERUIT
 VOERTUIGACTIE
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EEN OPSLAGVAKJE EN SPEELSTIJL KIEZEN

Als je Skylanders™ SuperChargers voor de eerste keer speelt, kies dan 1 van
de 4 beschikbare speelstijlen en druk op A om een nieuw opslagvakje te
kiezen en een nieuw spel te beginnen. Als je al een opslagvakje in gebruik
hebt, druk dan op A om het opslagvakjesmenu te laten verschijnen en druk
nogmaals op A om je eerder opgeslagen spel te kiezen, of druk op Y om
het opgeslagen spel te verwijderen en het opslagvakje leeg te maken.

DOOR DE MENU’S NAVIGEREN

Linker stick - Navigeren in de menu’s
A -knop - Drukken om te accepteren
B -knop - Drukken om terug te gaan naar het vorige menu, of te annuleren.

SPEL KIEZEN

•A
 vontuur: Kies voor Alleen spelen of Coöp om met je Skylandersavontuur te beginnen.

•R
 acen: Kijk hoe goed je bent en bewijs wie de beste racer van
Skylands is! Maak jacht op de grootste schurken in de Bazenrace
(hier heb je apart verkrijgbare actiepack-trofeeën voor nodig) of race
online met Poortmeesters!

PAUZEMENU

• Poortmeester: Bekijk je Poortmeesterrang, je statistieken, krachten,
emblemen en verzamelingen.
• Besturing: Bekijk de gameplay-besturing.
• Mijn Team: Bekijk je statistieken, aanpassingen en upgrades voor je
Skylander en voertuig. Je kunt hier ook je speeltjes en voertuigen
resetten.
• Opties: Pas je instellingen aan voor dialogen overslaan, geluid,
helderheid, onlinecoöp-privacy, spelniveau en netwerkstatus.
• Hoofdmenu: Sluit het spel af en ga terug naar het hoofdmenu.
• Academie: Terug naar de Academie.
• Racen: Kijk hoe goed je bent en bewijs wie de beste racer van
Skylands is! Maak jacht op de grootste schurken in de Bazenrace
of race online met Poortmeesters!
• Kaart: Reis snel naar een eerder voltooid level.
• Vrienden: Nodig je vrienden uit voor een coöp-spel of doe zelf mee
aan een coöp-spel.
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HET SPEL SPELEN OP HET LAND

5
1

4

3
2

1.	
S kylander-levensmeter: De groene meter geeft aan hoeveel gezondheid
je Skylander nog heeft. Als de levensmeter van een Skylander leeg is,
moet je hem of haar van de Portal of Power™ halen en er een andere
Skylander op zetten. Als je een level opnieuw opstart, krijgen ‘vermoeide’
Skylanders weer nieuwe energie. De levensmeter wordt blauw en je
Skylander krijgt een gezondheidsbonus als hij of zij SuperCharged wordt.
2.	N iveau en niveaumeter: Deze meter geeft het huidige niveau van
je Skylander weer. Als de lichtblauwe meter helemaal vol is, krijgt je
Skylander er een niveau bij. Het hoogste niveau dat een Skylander
kan bereiken is 20. Skylanders uit Skylanders™ Spyro’s Adventure,
Skylanders™ Giants, Skylanders™ SWAP Force™, en Skylanders™
Trap Team kunnen ook niveau 20 bereiken als ze worden gebruikt
in Skylanders™ SuperChargers.
3.	Personage-icoontje en voertuig van Skylanders: Geeft het icoontje,
de naam en het voertuig weer van de Skylander die nu op je Portal of
Power™ staat.
4.	G ezondheidsbonus: Als je voedsel oppakt, wordt je
levensmeter aangevuld.
5.	B etaalmiddel: Met verschillende soorten schatten die je kunt
verzamelen, kun je upgrades en voorwerpen voor je Skylanders kopen. 7
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HET SPEL SPELEN IN EEN VOERTUIG (VERHAAL)

4
5

1

3

2
1.	
Voertuigschildmeter: De voertuigschildmeter geeft aan hoeveel schild je
voertuig nog heeft. Als de schildmeter helemaal leeg is, loopt de groene
levensmeter van de Skylander schade op.
2. N
 iveau: Deze meter geeft het huidige niveau van je Skylander weer.
Als de blauwe meter helemaal vol is, krijgt je Skylander er een niveau bij.
Het hoogste niveau dat een Skylander kan bereiken is 20. Skylanders uit
Skylanders™ Spyro’s Adventure, Skylanders™ Giants, Skylanders™ SWAP
Force™, en Skylanders™ Trap Team kunnen ook niveau 20 bereiken als ze
worden gebruikt in Skylanders™ SuperChargers.
3.	B estuurderszicht en voertuignaam: Schakelt over naar het
bestuurderszicht van de Skylander in het voertuig en laat de
voertuignaam zien van het voertuig dat nu op de Portal of Power™ staat.
4. Schildbonus: Verzamel moersleutels om je voertuigschild te herstellen.
5. M echstukjes: Een nieuw verzamelvoorwerp dat alleen in
voertuiggebieden te vinden is. Je kunt het voertuigpantser en de schade
die het wapen van je voertuig aanricht upgraden met Mechstukjes.
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HET SPEL SPELEN IN EEN VOERTUIG (RACEN)

3

1

4

2

1.	
Voertuigschildmeter: De voertuigschildmeter geeft aan hoeveel schild je
voertuig nog heeft. Als de schildmeter helemaal leeg is, loopt de groene
levensmeter van de Skylander schade op. Als de levensmeter van de
Skylander helemaal leeg is, heeft de Skylander even geen energie meer.
2.	M unitiepakketmeter: Deze meter geeft de beschikbare hoeveelheid
munitie aan.
3.	M unitiepakket: Verzamel de blauwe munitiepakketten om je meter weer
te vullen.
4. Power-Ups: Verzamel ze voor aanvallende en verdedigende power-ups!

VOERTUIGEN

Skylands is verscheurd door Kaos en zijn Sky Eater! Meester Eon heeft
nieuwe Skylanders opgeroepen: de SuperChargers! Als een SuperCharger
en zijn voertuig samen zijn, wordt het voertuig SuperCharged. Als een
voertuig SuperCharged wordt, speelt de speler speciale mods vrij. Deze
mods hebben effect op het uiterlijk en de statistieken van je voertuig.
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VOERTUIGMODS

Met voertuigmods pas je het uiterlijk en de statistieken van je voertuig
aan. Deze mods vind je door heel Skylands. Voertuigmods kun je alleen
gebruiken met Skylanders van SuperChargers. Als je op een richtingsknop
drukt, verschijnt het aanpassingsscherm van je voertuig.
Op het aanpassingsscherm vind je de volgende opties:
•Z
•X
•C
•V

 inks op de navigatiepad – Prestatiemods
L
Rechts op de navigatiepad – Specialiteitsmods
Omhoog op de navigatiepad – Claxons
Omlaag op de navigatiepad – Upgrades

MIJN TEAM

Druk op de BACK-knop om je Skylanders en voertuigen te bekijken
en te beheren. Scrol naar links en rechts om te wisselen tussen je Skylander
en voertuig.

SKYLANDERMENU

• Statistieken: Geeft je huidige Skylander-statistieken weer.
• Hoofddeksels: Hier kun je de hoofddeksels van je Skylander bekijken,
opzetten en afzetten.
• Upgrades: Bekijk de vaardigheden en de mogelijke upgradepaden
van je Skylander.
• Eigenaarschap: Voeg een Skylander toe aan je collectie.
• Resetten: Reset de voortgang van je Skylander.

VOERTUIGMENU

• Blauwdruk: Bekijk de mods en statistieken van je voertuig.
• Upgrades: Bekijk het pantser en wapenniveau van je voertuig.
• Eigenaarschap: Voeg een voertuig toe aan je collectie.
• Resetten: Reset de voortgang van je voertuig.
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SKYLANDERUPGRADES

Zoek Persephone op in de Skylanders Academie om je goud om te zetten
in upgrades voor je Skylander!

NIVEAU OMHOOG

Je Skylanders krijgen meer ervaring als ze vijanden verslaan.
Als je Skylanders stijgen in niveau, krijgen ze meer gezondheid.
Het hoogste niveau dat je Skylanders kunnen bereiken is 20.

ELEMENTKLASSEN

Elke Skylander bezit de kracht van 1 van de 10 elementklassen:

Lucht

Leven Ondood Aarde

Vuur

Water

Magie

Light

Tech

Dark

VOERTUIGGEBIEDEN

Door heel Skylands vind je gebieden waar je alleen kunt komen als je
het bijbehorende voertuig op de Portal of Power™ hebt staan. Je kunt
bijvoorbeeld alleen een Hemelzone binnenkomen als er een hemelvoertuig
op de Portal of Power™ staat. Hetzelfde geldt voor land en zee. In de
voertuiggebieden kun je nieuwe uitdagingen, verzamelvoorwerpen en
andere beloningen vinden!
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SPEELTJES

Je kunt Skylanders™ SuperChargers spelen met speeltjes van Skylanders™
Spyro’s Adventure, Skylanders™ Giants, Skylanders™ SWAP Force™ en
Skylanders™ Trap Team. Tijdens het spelen kun je altijd van Skylander
wisselen. Je kunt Skylanders en voertuigen op hun eigen Portal of Power™
gebruiken of als gast op de Portal of Power™ van een vriend in het Verhaal,
in racepacks en in extra missies. Alle ervaringspunten, betaalmiddelen en
upgrades worden automatisch opgeslagen op elk speeltje.

LOKALE EN ONLINECOÖP (VERHAAL)

Lokale coöp:
Op elk moment tijdens het Verhaal kan een tweede speler meespelen door
op A te drukken op een tweede Xbox 360-controller, en een Skylander
op de Portal of Power™ te plaatsen. Om op te houden met spelen, moet
speler 2 zijn of haar Skylander verwijderen van de Portal of Power™ en
op B drukken op de Xbox 360-controller.
Online Co-Op:
Je kunt op elk moment tijdens het verhaal een vriend uitnodigen of
meespelen met een vriend om te helpen in de strijd tegen Kaos. Om met een
vriend mee te spelen of iemand uit te nodigen druk je op de START-knop en
kies je vrienden in het pauzemenu. Selecteer de gamertag van je vriend en
druk op X om een uitnodiging te sturen of druk op A om mee te spelen.

LOKAAL EN ONLINE SPELEN (RACEN)

Alleen spelen:
Ben je klaar om je racekunsten te laten zien, Poortmeester? De volgende
menu’s zijn beschikbaar in Alleen spelen:
• Solorace: Kijk hoe goed je bent en bewijs wie de beste racer, piloot
en duiker van Skylands is!
• Race tegen de tijd: Een wedstrijd tussen jou en de klok! Race door
Skylands en vestig nieuwe records!
• Bazenrace:Jaag op de grootste schurken in Skylands!
• Superschurkencup: Vier races, met maar één winnaar!
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• Spiegelcup: Elke draai laat je hoofd tollen!
• Trofeeën: Met trofeeën speel je nieuwe levels en speltypen vrij.
Je hebt een Land-, Zee- of Hemeltrofee nodig (apart verkrijgbaar)
om de Bazenrace, Superschurkencup en Spiegelcup vrij te spelen.
Gedeeld scherm:
Daag je vrienden uit voor een potje Skylanders voor 2 spelers op een
gedeeld scherm! De volgende menu’s zijn beschikbaar voor 2 spelers
op gedeeld scherm:
• Solorace: Kijk hoe goed je bent en bewijs wie de beste racer, piloot
en duiker van Skylands is!
• Superschurkencup: Vier races, met maar één winnaar!
• Spiegelcup: Elke draai laat je hoofd tollen!
Online:
Test your skills against other Portal Masters!
Als je Online hebt gekozen in het Racetype-menu, kom je automatisch in
een besloten groep terecht. De terreinsoort wordt bepaald door het soort
voertuig dat op je Portal of Power™ staat (je kunt altijd van Skylander of
voertuig wisselen voordat je aan een race begint). Nodig vrienden uit door
op A te drukken op het lege vakje ‘Speler uitnodigen’ onder je gamertag.
Wil je als schurk racen? Druk op A op je gamertag en kies een schurk die je
hebt vrijgespeeld.
Klaar om te racen? Druk op de START-knop, dan word je gekoppeld aan
andere Poortmeesters. Er verschijnt een groen vinkje als iedereen klaar is.
De volgende online-instellingen zijn beschikbaar via het optiemenu:
•Als je wilt voorkomen dat vrienden op elk moment mee kunnen spelen,
moet je de optie Onlinecoöp op Alleen genodigden zetten.
•Als je niet met je vrienden wilt praten als je online bent, zet dan de optie
Stemchat op Uit.
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OPSLAGMOGELIJKHEDEN SPEELTJE

Als je Skylander op de Portal of Power™ staat, wordt de volgende informatie
erop opgeslagen:
•
•
•
•
•

Ervaringspunten en niveau
Hoeveelheid betaalmiddel
Geüpgradede vaardigheden en statistieken
Het hoofddeksel dat je Skylander draagt
Voortgang racemissies

De volgende informatie wordt opgeslagen op je voertuig:
•
•
•
•

Pantserniveau
Wapenniveau
Gebruikte mods
Mechstukjes

Hierdoor kun je naar Skylands gaan door een andere Portal of Power™
terwijl je kunt blijven spelen met je eigen collectie speeltjes met hun
eigen upgrades. Ook als je bij een vriend speelt, bewaart je Skylander
je verzamelde Betaalmiddelen en ervaring.

SPEL OPSLAAN

De voortgang van je Verhaal en bepaalde soorten verzamelvoorwerpen
worden opgeslagen in je opslagvakje in plaats van op je speeltje. Dit zijn
bijvoorbeeld hoofddeksels, legendarische schatten en Skystenen.
Ga eropuit Poortmeesters en stop Kaos! Het lot van Skylands ligt
in jouw handen!

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.

© 2015 Activision Publishing, Inc. SKYLANDERS, SKYLANDERS SPYRO’S ADVENTURE, SKYLANDERS GIANTS, SKYLANDERS SWAP FORCE,
SKYLANDERS TRAP TEAM, SKYLANDERS SUPERCHARGERS, PORTAL OF POWER, TOYS TO LIFE, BRING THE SKYLANDERS TO LIFE en
ACTIVISION zijn handelsmerken van Activision Publishing, Inc. Alle overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de betreffende
eigenaren. SKYLANDERS SUPERCHARGERS maakt gebruik van Havok®. © Copyright 1999-2015 Havok.com Inc.(en zijn licentiehouders). Alle
rechten voorbehouden. Ga naar www.havok.com voor meer informatie. Patent http://www.activision.com/legal

