ONLINEHANDLEIDING
SKYLANDERS™ IMAGINATORS

VOORZORGSMAATREGELEN
• Deze disc bevat software voor het PlayStation®3-systeem. Gebruik de disc nooit in combinatie met een ander systeem: dit kan schade
veroorzaken. • Deze disc voldoet uitsluitend aan de PlayStation®3-specificaties voor de PAL-markt en kan niet worden gebruikt op
PlayStation®3-uitvoeringen met andere specificaties. • Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing van de PlayStation®3 om verkeerd gebruik
te voorkomen. • Plaats de disc altijd met de af te spelen kant naar beneden in het PlayStation®3-systeem. • Raak het oppervlak van de disc
niet aan, maar houd de disc aan de rand vast. • Houd de disc schoon en vrij van krassen. Verwijder eventueel vuil voorzichtig met een zachte,
droge doek. • Laat de disc niet bij een warmtebron, in direct zonlicht of in een zeer vochtige omgeving liggen. • Gebruik geen discs met een
onregelmatige vorm, gebarsten of vervormde discs of discs die zijn gerepareerd met lijm. Deze kunnen tot storingen leiden.

LET OP UW GEZONDHEID
Speel altijd in een goed verlichte ruimte. Pauzeer regelmatig: na elk uur spelen 15 minuten. Stop met spelen bij duizeligheid, misselijkheid,
vermoeidheid of hoofdpijn. Mensen die gevoelig zijn voor flitsende of flikkerende lichten of voor geometrische vormen en patronen kunnen
zonder het te weten lijden aan een epileptische aandoening. Zij kunnen bij het televisiekijken of het spelen van videogames een epileptische
aanval krijgen. Raadpleeg voordat u een videogame gaat spelen uw huisarts als u lijdt aan een epileptische aandoening of wanneer zich
tijdens het spelen verschijnselen voordoen zoals verandering van het gezichtsvermogen, stuiptrekkingen of andere onwillekeurige bewegingen,
vermindering van het bewustzijn en/of verwarring.

3D-GEZONDHEIDSWAARSCHUWING
Mogelijk ondervind je tijdens het bekijken van 3D-beelden of het spelen van stereoscopische 3D-games op 3D-televisies hinder van fysieke
ongemakken als vermoeide ogen of misselijkheid. Stop onmiddellijk met spelen als dergelijke symptomen zich voordoen en wacht tot je
hersteld bent voordat je je televisie opnieuw gebruikt.
We raden je aan je PlayStation®3-systeem niet te lang achter elkaar te gebruiken en na elk uur spelen een kwartier pauze te nemen. Voor
het bekijken van 3D-beelden of het spelen van stereoscopische 3D-games hangt het van de persoon af hoeveel pauzes er nodig zijn en hoe
lang deze dienen te zijn. Zorg dat je pauzes in ieder geval lang genoeg zijn om fysieke ongemakken weg te nemen. Raadpleeg een arts als de
problemen zich blijven voordoen.
Het gezichtsvermogen van kinderen (in het bijzonder van kinderen jonger dan zes jaar) is nog volop in ontwikkeling. We raden je aan
een kinderarts of oogarts te raadplegen voordat je jonge kinderen blootstelt aan 3D-beelden of ze stereoscopische 3D-games laat spelen.
Volwassenen dienen toezicht te houden zodat de kinderen de bovengenoemde voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

SOFTWARE-PIRATERIJ
Gehele of gedeeltelijke onbevoegde reproductie van dit product, alsmede onbevoegd gebruik van gedeponeerde handelsmerken, is in veel
gevallen strafbaar. SOFTWARE-PIRATERIJ schaadt niet alleen de belangen van consumenten, maar ook die van legitieme software-ontwikkelaars,
-uitgevers en -verkopers. Als u vermoedt dat dit spel een illegale kopie is of over andere informatie over software-piraterij beschikt, belt u dan
naar de klantenservice voor uw regio. U vindt het nummer achter in deze handleiding.

SOFTWARE VAN HET PS3™-SYSTEEM BIJWERKEN
Meer informatie over het bijwerken van de software van het PS3™-systeem vindt u op eu.playstation.com of in de
verkorte handleiding van het PS3™-systeem.

OPMERKING: kies je voorkeurstaal in het systeemmenu Instellingen voor je begint te spelen.
OPMERKING: in deze game worden automatisch gegevens opgeslagen. Schakel het systeem niet uit terwijl de harde schijf
toegangsindicator knippert.

De telefoonnummers van de klantenservice staan op de laatste pagina van deze handleiding.

PAN EUROPEAN GAMES INFORMATION (PEGI)
LEEFTIJDSCLASSIFICATIESYSTEEM
Het PEGI leeftijdsclassificatiesysteem beschermt minderjarigen tegen computerspellen die ongeschikt zijn voor hun leeftijdsgroep. LET OP: het
zegt niets over de moeilijkheid van het spel. Kijk voor meer informatie op www.pegi.info
PEGI bestaat uit drie onderdelen en stelt ouders en andere mensen die spellen kopen voor kinderen in staat een geïnformeerde keuze te maken
die geschikt is voor de leeftijd van degene die het spel gaat spelen. Het eerste gedeelte is een leeftijdsclassificatie:

Het tweede gedeelte van de classificatie kan bestaan uit een of meer pictogrammen die het type inhoud van het spel aangeven.
Afhankelijk van het spel zijn er een aantal van zulke inhoudspictogrammen mogelijk. De intensiteit van deze inhoud komt tot uitdrukking
in de leeftijdsclassificatie van het spel. De pictogrammen zijn:

Het derde gedeelte is een logo dat aangeeft of het spel online gespeeld kan worden. Dit logo mag alleen worden gebruikt door leveranciers van
online spellen die bepaalde normen hanteren, waaronder de bescherming van minderjarigen tijdens het online spelen:Kijk voor meer informatie op
www.pegionline.eu

OUDERLIJK TOEZICHT
Voor dit product is op basis van de inhoud een niveau van ouderlijk toezicht vastgesteld. U kunt het niveau van ouderlijk toezicht op de
PlayStation®3 instellen om te verhinderen dat er producten mee worden afgespeeld met een niveau van ouderlijk toezicht dat hoger is dan het
niveau dat is ingesteld op het PS3™-systeem. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het PS3™-systeem.
Dit product is beoordeeld aan de hand van het PEGI-classificatiesysteem. De leeftijds- en inhoudssymbolen van de PEGI-classificatie staan op
de verpakking van het product (behalve als de wet een ander keuringssysteem voorschrijft). Het verband tussen het PEGI-classificatiesysteem
en het niveau van ouderlijk toezicht is als volgt:
NIVEAU VAN OUDERLIJK
TOEZICHT
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PEGI-LEEFTIJDSGROEP

In uitzonderlijke gevallen is het niveau van het ouderlijk toezicht van dit product hoger dan de geldende leeftijdsclassificatie. Dit is het gevolg
van de verschillen tussen de leeftijdsclassificatiesystemen in de landen waar dit product wordt verkocht. Mogelijk moet u het niveau van het
ouderlijk toezicht van het PS3™ systeem resetten om dit product te kunnen gebruiken.

BLES-02240
UITSLUITEND VOOR GEBRUIK THUIS: Deze software is uitsluitend gelicentieerd om te worden gebruikt op geautoriseerde PlayStation®3-systemen. Er is wellicht een update van
de PlayStation®3-systeemsoftware vereist. Alle onbevoegde toegang, gebruik of overdracht van het product of de onderliggende auteursrechten en handelsmerken ervan zijn verboden.
Ga naar eu.playstation.com/terms voor uw volledige gebruiksrechten. Bibliotheekprogramma’s ©1997-2016 Sony Computer Entertainment Inc. zijn exclusief in licentie gegeven aan
Sony Computer Entertainment Europe (SCEE). DOORVERKOOP EN VERHUUR ZIJN VERBODEN TENZIJ DIT UITDRUKKELIJK DOOR SCEE IS TOEGESTAAN. Op PlayStation®Network,
PlayStation®Store en PlayStation®Home zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing en deze producten zijn niet verkrijgbaar in alle landen en talen (eu.playstation.com/terms). U hebt een
breedband internetverbinding nodig. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de kosten verbonden aan de breedbandverbinding. Voor sommige content worden kosten in rekening gebracht.
Gebruikers moeten 7 jaar of ouder zijn en voor gebruikers jonger dan 18 jaar is toestemming van de ouders vereist. Netwerkonderdelen kunnen worden ingetrokken onder een redelijke
opzegtermijn – zie eu.playstation.com/gameservers voor verdere informatie. Vergunde verkoop uitsluitend in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, India en Oceanië.
“2”, “PlayStation”, “Ã”, “KHJL”, “SIXAXIS”, “DUALSHOCK” and “À” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “Blu-ray Disc™” and
“Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. SKYLANDERS IMAGINATORS © 2016 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 and PORTAL OF POWER are trademarks of Activision Publishing, Inc. SKYLANDERS IMAGINATORS uses
Havok®. © Copyright 1999-2016 Havok.com Inc. (and its Licensors). All Rights Reserved. See www.havok.com for details. Uses Bink Video. Copyright © 1997-2016 by RAD Game Tools,
Inc. Portions of this software utilize SpeedTree® technology ©2016 Interactive Data Visualization, Inc. SpeedTree® is a registered trademark of Interactive Data Visualization, Inc. All rights
reserved. Patent http://www.activision.com/legal. Made in Austria. All rights reserved.
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INLEIDING
Kaos heeft oude Breinmagie ontdekt en gebruikt het om een onoverwinnelijk
leger Doomlanders te maken! Eon roept alle Poortmeesters en de Senseis, de
beste mystieke krijgers van Skylands, bij elkaar om Kaos en zijn hulpjes tegen
te houden. Gebruik de kracht van je verbeelding en maak je eigen Skylanders.
Vecht in dit ultieme avontuur samen met de machtige Senseis en red Skylands!

PORTAL OF POWER
Sluit de Portal of Power aan op je PlayStation®3-systeem om Skylanders™
Imaginators te spelen. Nadat je de Portal of Power hebt aangesloten, plaats
je je Skylander op de Portal of Power en zie je je Skylander tot leven komen!
Als je alleen speelt, kun je 1 Skylander of 1 Creatiekristal op de Portal of Power
plaatsen. Als je de lokale coöp speelt, kun je 2 Skylanders of 2 Creatiekristallen
plaatsen. In het speltype Skylanders Racen geef je je voertuigverzameling een
boost door een voor een voertuigen op de Portal of Power te plaatsen.
Let op: de Portal of Power kan hinder ondervinden van elektronische
apparatuur en metalen oppervlakken.

SPEELTJES
Je kunt Skylanders Imaginators spelen met Skylanders uit alle voorgaande
games. Tijdens het spelen kun je van Skylander wisselen wanneer je maar wilt.
Vallen kun je alleen gebruiken in het speltype Skylanders Racen en ze zijn alleen
geschikt voor Portal of Powers met een Valvakje.
Je Skylander-speeltje of Creatiekristal slaat de ervaringspunten en het niveau
op van je Imaginator (alleen Creatiekristal), maar ook verbeterde vaardigheden
en de hoeveelheid goud. Daardoor kun je altijd met je eigen, verbeterde
speeltjes spelen, ook als je naar Skylands gaat via een andere Portal of Power.
Als je bij een vriend of vriendin speelt, worden het goud en de ervaring van je
Skylander dus gewoon opgeslagen.
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MAAK JE EIGEN IMAGINATOR

Plaats je Creatiekristal op de Portal of Power en gebruik de kracht van
Breinmagie om zelf een Imaginator te maken!
1.	Lichaam : Kies lichaamsdelen uit, pas de grootte aan en bepaal de kleur
en het aura.
2.	Uitrusting : Kies de uitrusting en geef je statistieken een boost.
Tijdens het spelen vind je nieuwe, krachtigere uitrusting.
3. Krachten : Kies je primaire kracht, Elementkracht en geheime technieken.
4.	Persoonlijkheid : Kies de naam, stem, muziek en motto van je Imaginator.
5.	Imaginite-kluis : Open de Imaginite-verrassingskisten die je vindt tijdens
je avontuur of koopt in de game.
6.	Naam en statistieken van de Imaginator : Toont de naam en statistieken
van de Imaginator.

KIES JE STRIJDKLASSE
Bepaal de vechtstijl van je Imaginator door een van de tien klassen te kiezen.
Zodra je de klasse van je Imaginator hebt gekozen, kun je je Creatiekristal niet
meer resetten.

BAZOOKER

BOOGSLINGERAAR

KNOKKER

SNELSCHUTTER

STAFKRIJGER

BEUKER

RIDDER

NINJA

TOVENAAR ZWAARDKUNSTENAAR
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DE GAME SPELEN
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1. Skylander-levensbalk : Toont de gezondheid van je Skylander.
2.	Niveau- en ervaringsmeter : Toont het niveau en de niveauvoortgang
van je Skylander.
3.	Sky-Chi-meter (alleen Senseis) : Als de meter vol is, kan je Sensei
aanvallen met de Sky-Chi-kracht.
4. Gezondheidsboost : Verzamel voedsel om je levensbalk aan te vullen.
5.	Goud : Er zijn allerlei soorten schatten die je kunt verzamelen en voor
upgrades kunt gebruiken.

BESTURING SKYLANDERS
SKYLANDER-PROFIEL

ZIELJUWEEL / SKY-CHI-KRACHT
(ALLEEN SENSEIS)

SELFIESTAND
HINT (M.O.P.)

INTERACTIE
PAUZE

EMOTES (IMAGINATORS)
AANVAL 3
VERPLAATSEN

AANVAL 1
AANVAL 2
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SPRINGEN

MYSTERIEUZE OUDE PLEK (M.O.P.)

Op de Mysterieuze Oude Plek, oftewel M.O.P., ga je van missie naar missie in het
speltype Avontuur. Je speelt er extra missies en minispellen, je geeft gas in het
speltype Skylanders Racen of je opent elementpoorten met je Senseis.

SKYLANDERS ACADEMIE
Ga naar Persephone in de Skylanders Academie om je goud om te zetten
in upgrades voor je Skylander! Praat daarna met Buzz om je vaardigheden
te testen op trainingspoppen. Bekijk alle selfies van je Imaginator in de
fotogalerij en geniet nog eens van alle filmpjes in het Theater.
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RACEN
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Blijf je vrienden en vijanden uitdagen in het speltype Skylanders Racen. Geef
plankgas in een solorace, onlinerace, tijdrit, Baas-achtervolging, race om de
Superschurkencup of race om de Spiegelcup. Ga langs bij Pandergast in de
M.O.P. of de Skylanders Academie, of begin de race via het hoofdmenu.
1.	Voertuigschild-meter : Toont de hoeveelheid kracht van het schild.
Als de meter leeg is, loopt je Skylander schade op. En als de levensbalk
van je Skylander leeg is, raakt-ie tijdelijk opgebrand.
2. Munitiepakket-meter : Toont de hoeveelheid beschikbare munitie.
3.	Munitiepakket : Verzamel de blauwe munitiepakketten om je meter
aan te vullen.
4. Power-ups : Pik ze op voor extra aanvals- of verdedigingskracht!

BESTURING VOERTUIG
DRIFTEN (LAND), DUIKEN (ZEE),
KURKENTREKKER (HEMEL)

VERSNELLING

ACHTEROMKIJKEN
PAUZE

ZOOMEN (DRUKKEN)

STUREN /
CLAXON (DRUKKEN)
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AANVAL 2
AANVAL 1
REMMEN
DRIFTEN, DUIKEN,
KURKENTREKKER

INFO OVER JE SKYLANDER
Plaats een Creatiekristal op de Portal of Power en druk op de SELECT-toets
om naar het menu Skylander Creator te gaan. Als er een Sensei of een andere
Skylander op staat, krijg je je statistieken en upgrades te zien als je op de
SELECT-toets drukt.

PAUZEMENU
• Poortmeester : Bekijk je Poortmeesterrang, statistieken en emblemen.
•	
Onderdelencollectie : Verzamel erop los en stel actieve sets samen om
meer beloningen te verdienen.
• Doelen : Bekijk je verhaaldoelen, collecties en uitdagingen.
•	
Collectie : Bekijk alle Skylanders, Creatiekristallen en andere speeltjes
die je hebt verzameld.
•	
Opties : Pas het geluid, de helderheid, het niveau of de stemchat aan.
Ook kun je hier de handleiding, de credits en de netwerkstatus bekijken.
•	
Imaginite-kluis : Open de Imaginite-verrassingskisten die je in de game
kunt vinden en kopen.
• Terug naar de M.O.P. : Ga terug naar de Mysterieuze Oude Plek (M.O.P.).
• Hoofdmenu : Keer terug naar het hoofdmenu.

VOORTGANG OPSLAAN
Je voortgang in het verhaal, maar ook je onderdelen, uitrusting en
vaardigheden die niet in gebruik zijn, worden in het opslagvak opgeslagen,
niet op je speeltje.

SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST
Met het openen van de gameverpakking en het gebruik van
de software ga je akkoord met de softwarelicentieovereenkomst,
te vinden op http://support.activision.com/license
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KLANTENSERVICE
Voor alle ondersteuning die je nodig hebt, ga je naar support.activision.com.
Maak een account aan, verken onze uitgebreide kennisdatabase vol tips en
duik onze gigantische community in. Of kies ‘Contact opnemen’ en vervolgens
een van de beschikbare opties om gerichte hulp te ontvangen over de game.

© 2016 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, SKYLANDERS, SKYLANDERS IMAGINATORS en PORTAL OF POWER zijn handelsmerken van
Activision Publishing, Inc. Het leeftijdsbeoordelingssymbool is een handelsmerk van de Pan European Game Information. Activision geeft geen
garanties betreffende de beschikbaarheid van online- of app-spelfuncties, inclusief mogelijke aankopen in de app/game. Activision kan naar
eigen oordeel, zonder voorafgaande kennisgeving, dit soort diensten aanpassen of beëindigen. Hieronder valt ook het beëindigen van de
onlinediensten vanwege economische redenen omdat slechts een beperkt aantal spelers van de dienst gebruik blijft maken in de loop der tijd.
Met het openen van de gameverpakking en het gebruik van de software ga je akkoord met de softwarelicentieovereenkomst, te vinden op
http://support.activision.com/license. SKYLANDERS IMAGINATORS maakt gebruik van Havok®. © Copyright 1999-2016 Havok.com Inc.
(en haar licentieverstrekkers). Alle rechten voorbehouden. Ga naar www.havok.com voor meer informatie. Maakt gebruik van Bink Video.
Copyright © 1997-2016 door RAD Game Tools, Inc. Alle andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de betreffende eigenaars.

