VARNING Läs viktig säkerhets- och hälsoinformation i handböckerna
till Xbox One™-konsolen, och tillbehören innan du spelar det här spelet.
www.xbox.com/support.

Viktig hälsovarning: Anfall orsakade av ljuskänslighet
En mycket liten andel av befolkningen kan drabbas av epilepsiliknande anfall som kan
utlösas av vissa visuella bilder, inklusive blinkande ljus eller mönster som kan finnas i TVspel. Även människor som aldrig tidigare har drabbats av anfall eller epilepsi kan lida av
en icke diagnostiserad åkomma som kan utlösa ”ljuskänslighetsanfall” medan de tittar
på TV-spel. Symptomen kan vara yrsel, synstörningar, ryckningar i ögon eller ansikte,
krampryckningar eller skakningar i armar eller ben, desorientering, förvirring, tillfällig
medvetandeförlust samt medvetslöshet eller krampanfall, vilket kan leda till personskador
vid fall eller hopstötning med föremål i närheten. Sluta omedelbart att spela TV-spel
och konsultera läkare om du upplever något av ovan nämnda symptom. Föräldrar,
håll utkik efter eller fråga era barn om dessa symptom – det är vanligare att barn och
ungdomar drabbas av sådana här anfall. Risken kan minskas genom att sitta längre från
skärmen, använda en mindre skärm, spela i ett väl upplyst rum och aldrig spela när man
är sömnig eller trött. Rådgör med läkare innan du börjar spela om du eller någon släkting
tidigare haft anfall eller lider av epilepsi.
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INTRODUKTION

har byggt en domedagsstation, känd som Sky-Eater, och den ger kraft
till Mörkret! Ju mer av himlen den slukar, desto starkare blir Mörkret.
Men frukta inte! Vi har kallat samman en elitgrupp Skylanders kända som
SuperChargers för att leda en ostoppbar flotta av farkoster som drivs av
legendariska riftmotorer! Du måste köra på land, åka i havet och flyga
genom himlen för att stoppa Kaos och Mörkret innan det är för sent.
Lycka till, portalmästare!

PORTAL OF POWER™

För att börja spela Skylanders™ SuperChargers måste Portal of Power™
vara ansluten till din Xbox One-konsol. Anslut Portal of Power™ till en ledig
USB-port när Xbox One-konsolen är avstängd. Slå på Xbox One-konsolen
så blir Portal of Power™ automatiskt redo för användning. När en Skylander
och dess farkost ställs på Portal of Power™ väcks de till liv i Skylands. Obs!
Elektronisk utrustning och metallytor kan störa Portal of Power™.

PLACERING AV LEKSAKER

Du kan ställa upp till 3 leksaker på Portal of Power™ samtidigt: 1 Skylander
och 1 farkost i enspelarläge, 2 Skylanders och 1 farkost i lokalt flerspelarläge.
Utöver dem kan du även placera 1 trofé (säljs separat).
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SPELSTYRNING
SKYLANDER-KONTROLLER
TA BORT LEGENDARISK SKATT

PLACERA UT LEGENDARISK SKATT

TELEPORTERA VID
SAMARBETE (HÅLL IN)

INTERAGERA

MITT LAG

PAUS

STYR

 ANFALL 3
 ANFALL 1
 ANFALL 2
 HOPPA

SLADDA (LAND)
DYK (HAV) BROMSA (FLYG)

FARKOSTKONTROLLER
ACCELERERA

BYT FÖRARE VID
SAMARBETE (HÅLL IN)
MITT LAG

STYR/TUTA (KLICKA)

PAUS

 ANFALL 2
 ANFALL 1
 BROMSA/BACKA
 FARKOSTHANDLING

FARKOSTMODIFIKATIONER
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VÄLJ EN SPARPLATS OCH SPELSTIL

När du spelar Skylanders™ SuperChargers för första gången får du
välja en av de fyra tillgängliga spelstilarna och trycka på A för att
välja en ny sparplats och påbörja ett nytt spel. Om du har en befintlig
sparfil, tryck på A för att öppna sparplatsmenyn och tryck på A för att
välja din tidigare sparfil, eller tryck på Y för att radera sparfilen och
tömma sparplatsen.

MENYNAVIGERING

Vänster styrspak – Navigera i menyer
A knappen – Tryck för att acceptera
B knappen – Tryck för att återgå till föregående meny eller avbryta

VÄLJ SPEL

• Äventyr: Påbörja ditt Skylanders-äventyr i enspelar- eller
flerspelarläge.
• Tävling: Sätt färdigheterna på prov och bevisa vem som är bästa
föraren i hela Skylands! Jaga de största skurkarna i Bossjakt
(kräver actionpaketstroféer som säljs separat) eller tävla mot andra
portalmästare online!

PAUSMENY

• Portalmästare: Visa din portalmästarrang och statistik, dina krafter,
emblem och samlingar.
• Kontroller: Visa spelkontroller.
• Mitt lag: Visa din statistik, dina anpassningar och uppgraderingar till
din Skylander och dess farkost. Du kan även nollställa dina leksaker
och farkoster i den här menyn.
• Alternativ: Ändra dina inställningar för att hoppa över dialog samt
inställningar för ljud, ljusstyrka, sekretess vid samarbete och spelets
svårighetsgrad och nätverksstatus.
• Huvudmeny: Avsluta spelet och återvänd till huvudmenyn.
• Akademien: Återvänd till akademien.
• Tävling: Sätt färdigheterna på prov och bevisa vem som är bästa
föraren i hela Skylands! Jaga de största skurkarna i Bossjakt eller tävla
mot andra portalmästare online!
• Karta: Färdas till tidigare avklarade banor.
• Kompisar: Bjud in dina kompisar till samarbete eller gå med i ett.
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SPELA SPELET TILL FOTS
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1.	
S kylanderns hälsomätare: Den gröna mätaren visar hur mycket hälsa
din Skylander har kvar. Om en Skylanders hälsomätare töms måste den
tas bort från Portal of Power™ och ersättas med en annan Skylander. Att
starta om en bana återupplivar alla “trötta” Skylanders. Hälsomätaren blir
blå och din Skylander får en hälsobonus när den får SuperCharge.
2.	N ivå och nivåmätare: Den här mätaren visar din Skylanders nivå.
När den blåa mätaren fylls ökar din Skylander i nivå. Den högsta
nivån en Skylander kan nå är nivå 20. Skylanders från Skylanders™
Spyro’s Adventure, Skylanders™ Giants, Skylanders™ SWAP Force™
och Skylanders™ Trap Team kan också nå nivå 20 när de används
i Skylanders™ SuperChargers.
3.	S kylanderns karaktärsikon och farkost: Visar Skylanderns ikon,
namn och farkost för leksakerna som står på Portal of Power™.
4. H älsoföremål: Samla mat för att återställa lite hälsa.
5. Valuta: Du kan samla skatter som du sedan kan lägga på att köpa
uppgraderingar och föremål till dina Skylanders.
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SPELA SPELET I EN FARKOST (BERÄTTELSEN)
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1.	
Farkostens sköldmätare: Farkostens sköldmätare visar hur mycket
sköld som återstår. Om sköldmätaren töms kommer Skylanderns gröna
hälsomätare att ta skada.
2.	N ivå: Den här mätaren visar din Skylanders nivå. När den blåa mätaren
fylls ökar din Skylander i nivå. Den högsta nivån en Skylander kan nå är
nivå 20. Skylanders från Skylanders™ Spyro’s Adventure, Skylanders™
Giants, Skylanders™ SWAP Force™ och Skylanders™ Trap Team kan också
nå nivå 20 när de används i Skylanders™ SuperChargers.
3.	Cockpitvy och farkostnamn: Visar en cockpitvy på Skylandern
i farkosten och namnet på farkosten som står på din Portal of Power™.
4. Sköldföremål: Samla skiftnycklar för att återställa farkostens sköld.
5. K
 uggbitar: Ett nytt samlarföremål som bara finns i farkostområden.
Du kan uppgradera din farkosts rustning och skada med kuggbitar.
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SPELA SPELET I EN FARKOST (TÄVLING)
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1.	
Farkostens sköldmätare: Farkostens sköldmätare visar hur mycket sköld
som återstår. Om sköldmätaren töms helt kommer Skylanderns gröna
hälsomätare att ta skada. När Skylanderns hälsomätare töms kommer
Skylandern att krascha för en kort stund.
2.	S kottkapselmätare: Den här mätaren visar hur många skott du har.
3. Skottkapsel: Plocka upp blåa skottkapslar för att fylla på mätaren.
4.	K raftföremål: Plocka upp dessa för att få offensiva och
defensiva kraftföremål!

FARKOSTER

Skylands har rivits sönder av Kaos och hans Sky-Eater! Mästare Eon har
samlat nya Skylanders som kallas för SuperChargers! När en SuperCharger
paras ihop med sin signaturfarkost får farkosten SuperCharge. När
farkosten får SuperCharge låser spelaren upp speciella modifikationer.
Dessa modifikationer förändrar farkostens utseende och uppgraderar
dess värden.
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FARKOSTMODIFIKATIONER

Farkostmodifikationer används för att anpassa din farkosts utseende
och dess värden. Dessa modifikationer kan hittas runtom i Skylands.
Farkostmodifikationer kan bara utrustas med Skylanders från
SuperChargers. Tryck på någon av riktningsknapparna för att öppna
skärmen för farkostanpassning.
Dessa alternativ finns på skärmen för farkostanpassning:
•Z
•X
•C
•V

Vänster på styrknappen – Prestandamodifikationer
Höger på styrknappen – Specialmodifikationer
Upp på styrknappen – Tutor
Ned på styrknappen – Uppgraderingar

MITT LAG

Tryck på Knappen Visa för att visa och hantera dina Skylanders och
farkoster. Bläddra åt vänster eller höger för att växla mellan Skylander
och farkost.

SKYLANDER-MENY

• Värden: Visar din aktuella Skylanders värden.
• Hattar: Visa, sätt på och ta av dina Skylanders hattar.
• Uppgraderingar: Visa din Skylanders förmågor och
framtida uppgraderingsvägar.

• Ägarskap: Lägg till en Skylander i din samling.
• Nollställ: Nollställ din Skylanders framsteg.

FARKOSTMENY

• Ritning: Visa din farkosts modifikationer och värden.
• Uppgraderingar: Visa din farkosts rustnings- och vapennivå.
• Ägarskap: Lägg till en farkost i din samling.
• Nollställ: Nollställ din farkosts framsteg.
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SKYLANDER-UPPGRADERINGAR

Leta upp Persephone i Skylanderakademien för att konvertera ditt guld till
uppgraderingar till din Skylander!

ÖKA I NIVÅ

Dina Skylanders tjänar erfarenhet när de besegrar fiender. När dina
Skylanders ökar i nivå får de mer hälsa. Den maximala nivån en Skylander
kan nå är nivå 20.

ELEMENTKLASSER

Varje Skylander har kraften från 1 av 10 elementklasser:

Luft

Vatten

Liv

Odöd

Magi Teknologi

Jord

Eld

Ljus

Mörker

FARKOSTOMRÅDEN

I Skylands finns områden som bara kan nås när du har rätt farkosttyp
placerad på Portal of Power™. Till exempel: Du kan bara ta dig in i en flygzon
när en flygfarkost står på Portal of Power™, och detsamma gäller för land
och hav. I dessa farkostområden finns nya utmaningar, samlarföremål och
andra belöningar!
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LEKSAKER

Skylanders™ SuperChargers kan spelas med leksaker från Skylanders™
Spyro’s Adventure, Skylanders™ Giants, Skylanders™ SWAP Force™ och
Skylanders™ Trap Team. Under spelets gång kan du byta Skylanders när
som helst. Skylanders och farkoster kan användas på din Portal of Power™
eller som gäster på en kompis Portal of Power™ i berättelsen, racingpaket
och i sidouppdrag för farkoster. Alla erfarenhetspoäng, pengar och
uppgraderingar sparas automatiskt till varje leksak.

SAMARBETE LOKALT OCH ONLINE (BERÄTTELSEN)

Lokalt samarbete:
Under berättelsens gång kan en andra spelare hoppa in i spelet när som
helst genom att trycka på A på en andra Xbox One trådlös handkontroll
och ställa en Skylander på Portal of Power™. För att hoppa ut ur spelet
måste spelare 2 ta bort sin Skylander från Portal of Power™ och trycka på B
på sin Xbox One trådlös handkontroll..
Samarbete online:
När som helst under berättelsens gång kan spelaren bjuda in eller gå med
en kompis i kampen mot Kaos och hans styrkor! Spelaren kan gå med eller
skicka en inbjudan genom att trycka på Menyknappen och välja kompisar
i pausmenyn. Välj din kompis gamertag och tryck på X för att skicka en
inbjudan, eller tryck på A för att gå med i spelet.

SAMARBETE LOKALT OCH ONLINE (TÄVLING)

En spelare:
Är du redo att visa vad du går för, portalmästare? Följande menyer finns
tillgängliga i enspelarläget:
• Singelrace: Sätt färdigheterna på prov och bevisa vem som är bästa
föraren, flygaren och dykaren i hela Skylands!
• Tempolopp: Det är du mot klockan! Skynda genom Skylands och sätt
nya rekord!
• Bossjakt: Jaga de största skurkarna i Skylands!
• Superskurkcupen: Fyra tävlingar, men bara en vinnare!
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• Spegelcupen: Varje kurva gör dig snurrig!
• Troféer: Troféer låser upp nya banor och lägen. Du behöver en
land-, havs- eller flygtrofé (säljs separat) för att låsa upp Bossjakt,
Superskurkcupen och Spegelcupen.
Delad skärm:
Utmana dina kompisar i ett lokalt läge för två spelare med delad skärm!
Följande menyer finns tillgängliga för två spelare med delad skärm:
• Singelrace: Sätt färdigheterna på prov och bevisa vem som är bästa
föraren, flygaren och dykaren i hela Skylands!
• Superskurkcupen: Fyra tävlingar, men bara en vinnare!
• Spegelcupen: Varje kurva gör dig snurrig!
Online:
Tävla mot andra portalmästare!
Efter att ha valt Online i menyn för tävlingsläge placeras du automatiskt i en
privat grupp. Terrängtypen avgörs av den farkost som står på din Portal of
Power™ (du kan byta Skylander eller farkost när som helst innan tävlingen
börjar.) Sedan kan du bjuda in dina kompisar genom att trycka på A i den
tomma “Bjud in spelare”-rutan under din gamertag.
Vill du tävla som en skurk? Tryck på A på din gamertag och välj
en upplåst skurk.
Redo att tävla? Tryck på Menyknappen så matchas du mot andra
portalmästare. En grön bock visas när alla är redo.
Följande onlineinställningar är tillgängliga i alternativmenyn:
•Om du vill blockera kompisar från att delta i ditt spel, ändra alternativet
“Samarbete online” till “Endast inbjudan”.
•Om du inte vill prata med dina kompisar online, ställ in “Röstchatt” på “Av”.
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SPARFUNKTIONER FÖR LEKSAKER

Dina Skylanders sparar följande information när de står på din Portal
of Power™:
•
•
•
•
•

Erfarenhetspoäng och nivå
Pengar
Uppgraderade förmågor och statistik
Hatten som din Skylander bär
Framsteg inom föraruppgifter

Följande information sparas till dina farkoster:
•
•
•
•

Rustningsnivå
Vapennivå
Utrustade modifikationer
Kuggbitar

Det här gör det möjligt att använda åka till Skylands via en annan Portal of
Power™ medan du fortfarande spelar med din egen samling uppgraderade
leksaker. Hemma hos en kompis fortsätter dina Skylanders att spara alla
pengar och erfarenhetspoäng du samlar in.

SPARFIL

Dina framsteg i berättelsen och vissa samlarföremål sparas till din
sparfil i stället för att sparas på leksaken. Dessa samlarföremål är hattar,
legendariska skatter och Skystenar.
Portalmästare, ge dig ut nu och stoppa Kaos. Skylands öde vilar
i dina händer!

PROGRAMLICENSAVTAL

Att öppna spelets förpackning och använda programvaran
innebär ett godkännande av programlicensavtalet på
http://support.activision.com/license
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KUNDSUPPORT
Få support via support.activision.com.
Skapa ett personligt konto, utforska vår omfattande kunskapsbas och ta del
av vår massiva community. Du kan även få personlig hjälp genom att klicka
på “Kontakta oss” och välja bland alternativen som visas.
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