SKYLANDERS™ IMAGINATORS
– ONLINEMANUAL

VARNING!
• Denna skiva innehåller programvara avsedd för PlayStation®3-systemet. Använd aldrig skivan i andra system eftersom skivan då kan skadas.
• Skivan följer enbart PlayStation®3-specifikationerna för PAL-marknaden. Den kan inte användas på PlayStation®3-system som följer andra
specifikationer. • Läs noggrant igenom dokumentationen till ditt PlayStation®3-system så att du använder systemet på ett korrekt sätt.
• Placera alltid skivan med etiketten uppåt när du sätter in den i ditt PlayStation®3-system. • Vidrör inte skivans yta när du hanterar den. Håll
i skivans kanter. • Håll skivan ren och repa den inte. Om ytan är smutsig torkar du försiktigt av den med en mjuk och torr trasa. • Placera inte
skivan i närheten av värmekällor, i direkt solljus eller i fuktiga miljöer. • Använd inte en skiva om den är oval, om den innehåller sprickor eller
om den har reparerats med självhäftande material, eftersom det kan orsaka skador.

HÄLSOVARNING
Spela alltid i en väl upplyst miljö. Ta regelbundna pauser, cirka 15 minuter varje timme. Avbryt spelandet om du känner dig yr, illamående, trött
eller har huvudvärk. Vissa personer är känsliga för blinkande/flimrande ljus och geometriska former/mönster och kan ha epileptiska anlag utan
att det har upptäckts, vilket kan leda till att de drabbas av epileptiska anfall när de tittar på TV eller spelar TV-spel. Kontakta en läkare innan
du spelar TV-spel om du lider av epilepsi, och omedelbart om du upplever några av följande symptom när du spelar: Synförändringar,
muskelsammandragningar, andra ofrivilliga rörelser, yrsel, förvirring och/eller krampanfall.

3D HÄLSOVARNING
En del människor kan uppleva obehag (exempelvis ansträngda eller utmattade ögon och illamående) när de ser på 3D-film eller spelar stereoskopiska
tv-spel i 3D. Om du upplever sådana obehag bör du omedelbart avlägsna dig från tv:n och vänta på att obehaget avtar.
Vanligtvis rekommenderar vi att man tar 15 minuters paus varje timme när man använder PlayStation®3-systemet, och att man undviker långvarigt
användande. När man spelar stereoskopiska 3D-spel eller tittar på 3D-film varierar det från person till person hur ofta man behöver ta paus och hur
långa pauserna behöver vara. Ta så långa pauser du behöver för att eventuella obehagskänslor ska hinna avta. Kontakta en läkare om symptom
kvarstår.
Synen hos mindre barn utvecklas fortfarande (i synnerhet fram till sexårsåldern). Vi rekommenderar att du konsulterar din barnläkare eller optiker
innan du låter mindre barn se på 3D-film eller spela stereoskopiska spel i 3D. Vuxna ska hålla översyn över yngre barn och se till att de tar
nödvändiga pauser enligt ovan.

OLOVLIG KOPIERING
Olovlig reproducering av hela eller delar av denna produkt och otillåten användning av registrerade varumärken är ett brott mot svensk och
internationell lagstiftning. Olovlig kopiering skadar både konsumenter och seriösa utvecklare, utgivare och återförsäljare. Om du misstänker att
du har en otillåten kopia av denna spelprodukt, eller om du har någon annan information om otillåtet kopierade produkter, ber vi dig kontakta
din lokala kundtjänst. Du hittar numret på baksidan av den här manualen.

UPPDATERA SYSTEMPROGRAMVARAN
För information om hur man uppdaterar systemprogramvaran till ditt PlayStation®3-system, gå in på
eu.playstation.com eller använd PS3™-systemets medföljande Snabbhandledning.

OBS! Välj ditt språk från systeminställningsmenyn innan du börjar spela.
OBS! Det här spelet använder en automatisk sparfunktion. Stäng inte av ditt system när indikatorn för hårddiskåtkomst blinkar.

Du hittar telefonnumret till vår kundtjänst på baksidan av den här manualen.

PEGI:s (PAN EUROPEAN GAMES INFORMATION)
KLASSIFICERINGSSYSTEM
PEGI:s klassificeringssystem är utformat för att skydda minderåriga från spel som är olämpliga för deras åldersgrupp. Observera att det inte
är en klassificering av spelets svårighetsgrad. Mer information finns på www.pegi.info.
PEGI-märkningens tre delar hjälper föräldrar och personer som köper spel åt barn att fatta ett välgrundat beslut som passar målgruppens ålder.
Den första delen är åldersmärkningen:

Den andra delen kan bestå av en eller flera symboler som beskriver innehållet i spelet. Antalet märken kan variera från spel till spel.
Åldersmärkningen speglar hur grovt detta innehåll är. De beskrivande symbolerna är:

Den tredje delen är en symbol som visar att spelet kan spelas online. Symbolen får enbart användas av speltillverkare som har förbundit sig att
följa vissa riktlinjer för att bland annat skydda minderåriga vid onlinespel.

Mer information finns på
www.pegionline.eu

BARNLÅSFUNKTION
Den här produkten har en förinställd barnlåsnivå baserad på dess innehåll. Du kan ange barnlåsnivån på PlayStation®3 så att det inte går att
spela upp en produkt med en barnlåsnivå som överstiger den angivna nivån på PS3™-systemet. Mer information hittar du i dokumentationen
till ditt PS3™-system.
Denna produkt är klassificerad enligt åldersmärkningssystemet PEGI. Både PEGI-nivån och en beskrivning av innehållet finns på förpackning
(såvida inte gällande lagstiftning kräver att ett annat klassificeringssystem används). Följande tabell visar förhållandet mellan PEGI-nivån och
barnlåsnivån:
NIVÅ PÅ INNEHÅLLSFILTER
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PEGI:S REKOMMENDERADE
ÅLDER

I sällsynta fall kan nivån för föräldrakontroll av den här produkten vara högre än vad som gäller i ditt land. Detta är för att åldersgränserna
varierar mellan olika länder. Du kan behöva återställa nivån för föräldrakontroll på ditt PS3™-system för att spelet ska kunna spelas.

BLES-02240
ENDAST FÖR HEMMABRUK: Den här programvaran är endast licensierad för spel på auktoriserade PlayStation®3-system. PlayStation®3-systemets programvara kan behöva uppdateras.
All obehörig åtkomst, användning eller överlåtelse av produkten eller dess underliggande verk som skyddas av copyright och varumärken är förbjuden. Fullständig information om
användarrättigheter finns på eu.playstation.com/terms. Library programs ©1997-2016 Sony Computer Entertainment Inc. endast licensierad till Sony Computer Entertainment Europe
(SCEE). ÅTERFÖRSÄLJNING OCH UTHYRNING ÄR FÖRBJUDET UTAN UTTRYCKLIGT TILLSTÅND FRÅN SCEE. PlayStation®Network, PlayStation®Store och PlayStation®Home är underkastade
användningsvillkor och finns inte tillgängliga i alla länder eller på alla språk (eu.playstation.com/terms). Bredbandsuppkoppling till internet krävs. Användaren är ansvarig för bredbandsavgifterna.
Visst innehåll är avgiftsbelagt. Alla användare måste vara över 7 år och användare under 18 år måste ha målsmans tillstånd. Nätverksfunktioner kan komma att återkallas efter rimlig förvarning –
se eu.playstation.com/gameservers för detaljer. Licensierad för försäljning i Europa, Mellanöstern, Afrika, Indien och Oceanien.
“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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INTRODUKTION
Kaos har upptäckt en urtida tankemagi som han använder för att skapa en
ostoppbar armé av Doomlanders! Eon har sammankallat alla portalmästare och
Skylands största mystiker, senseierna, för att stoppa Kaos och hans undersåtar.
Nu måste du släppa lös din fantasi och skapa egna Skylanders till det ultimata
äventyret tillsammans med de mäktiga senseierna och rädda Skylands.

PORTAL OF POWER
Börja spela Skylanders™ Imaginators genom att ansluta Portal of Power till ditt
PlayStation®3-system. När Portal of Power är ansluten ställer du din Skylander
på den så väcks den till liv! När du spelar ensam kan du ha antingen 1 Skylander
eller 1 skapelsekristall på Portal of Power. När du spelar lokalt samarbete kan
du ha 2 Skylanders eller 2 skapelsekristaller. I tävlingsläget kan du bygga ut din
samling genom att ställa en farkost åt gången på Portal of Power.
Obs! Elektroniska enheter och metallytor kan störa Portal of Power.

LEKSAKER
Skylanders Imaginators kan spelas med Skylanders från alla föregående spel.
Under spelets gång kan du byta Skylander när som helst. Fällor kan endast
användas i tävlingsläget, och är endast kompatibla med Portal of Power som
har plats för fällor.
Din Skylander-leksak eller skapelsekristall sparar din Imaginator (endast
med skapelsekristall), erfarenhetspoäng och nivå, uppgraderade färdigheter
och förmågor samt guld. Detta låter dig besöka Skylands genom en annan
Portal of Power med din egen samling av uppgraderade leksaker. Om du
spelar hos en kompis kommer din Skylanders erfarenhet och pengar
fortfarande att sparas.
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SKAPA DIN EGEN IMAGINATOR

Ställ din skapelsekristall på Portal of Power och använd tankemagi för att skapa
din egen Imaginator!
1. Kropp : Kombinera olika kroppsdelar, anpassa storleken, välj färg och aura.
2.	Utrustning : Välj utrustning som höjer dina värden. Du kan hitta bättre
utrustning under spelets gång.
3. Krafter : Välj primär teknik, elementteknik och hemlig teknik.
4.	Personlighet : Ge din Imaginator ett namn och välj röst, musik
och slagord.
5.	Imaginite-valvet : Öppna mystiska Imaginite-kistor. De går att hitta
på dina äventyr och kan köpas i spelet.
6.	Imaginators namn och värden : Visar din Imaginators namn och värden.

VÄLJ DIN STRIDSKLASS
Välj mellan någon av tio stridsklasser för att bestämma hur din Imaginator
ska slåss. När du har valt klass åt din Imaginator kan skapelsekristallen inte
nollställas.

SPRÄNGARE

BÅGSKYTT

BOXARE

RIDDARE

NINJA

SNABBSKYTT

VÄKTARE

MOSARE

MAGIKER

SVÄRDSMÄSTARE
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SPELA SPELET
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1. Skylanders hälsomätare : Visar din Skylanders hälsa.
2.	Nivå och erfarenhetsmätare : Visar din Skylanders nivå och hur långt det
är kvar till nästa nivå.
3.	Sky-Chi-mätare (endast senseier) : När den här mätaren är full kan din
sensei använda sin Sky-Chi-kraft.
4. Hälsoföremål : Plocka upp mat för att fylla på din hälsomätare.
5.	Guld : Du kan samla diverse skatter för att köpa nya uppgraderingar.

SKYLANDERS-KONTROLLER
SKYLANDER-PROFIL

SJÄLSJUVEL / SKY-CHI-KRAFT
(ENDAST SENSEIER)

SELFIELÄGE
TIPS (ATLaS)

INTERAGERA
PAUS

UTTRYCK
(IMAGINATORS)
ANFALL 3
STYR

ANFALL 1
ANFALL 2
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HOPPA

ALL-TIDENS LANDSKAP (ATLAS)

Använd All-tidens landskap, eller ATLaS, för att hoppa från uppdrag till uppdrag
i äventyrsläget, klara av sidouppdrag och minispel, delta i Skylanders-tävlingar
och öppna upp elementportar med dina senseier.

SKYLANDERAKADEMIEN
Leta upp Persephone på Skylanderakademien för att förvandla ditt guld till
uppgraderingar åt din Skylander! Sen kan du prata med Buzz för att testa
dina färdigheter och tekniker mot träningsdockor. Titta på selfies med din
Imaginator i fotogalleriet och se om videor i teatern.
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TÄVLINGAR
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Utmana dina kompisar eller fiender i Skylanders tävlingsläge. Se hur
snabbt du kan köra i solotävlingar, onlinetävlingar, tidstävlingar, bossjakter,
superskurkscupen eller spegelcupen. Leta upp Pandergast på ATLaS eller
Skylanderakademien, eller starta tävlingsläget via huvudmenyn.
1.	Farkostens sköldmätare : Visar hur mycket av din sköld som återstår.
Om den töms tar din Skylander skada. Om hälsomätaren töms kan
Skylandern inte delta i tävlingen på en liten stund.
2. Ammunitionsmätare : Visar hur mycket ammunition du har.
3.	Ammunitionskapsel : Plocka upp blåa ammunitionskapslar för att fylla
på din mätare.
4.	Kraftföremål : Plocka upp dessa för att få offensiva och defensiva
kraftföremål!

FARKOSTKONTROLLER
SLADDA (LAND),
DYK (HAV), ROLLA (FLYG)

ACCELERERA

TITTA BAKÅT
PAUS

ZOOMA (TRYCK)

STYR /
TUTA (TRYCK)
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ANFALL 2
ANFALL 1
BROMSA
SLADDA,
DYK, ROLLA

INFORMATION OM DIN SKYLANDER
Tryck på SELECT-knappen när du har en skapelsekristall på Portal of Power
för att öppna Fantasifabriken. Om du har en sensei eller annan Skylander på
portalen kommer du till skärmen med värden och uppgraderingar.

PAUSMENYN
• Portalmästare : Se din portalmästarrang, dina värden och emblem.
•	
Delsamling : Börja samla och bygga upp aktiva set för att få
fler belöningar.
• Mål : Se dina berättelsemål, samlingar och utmaningar.
•	
Samling : Se alla dina Skylanders, skapelsekristaller och andra leksaker
som du har samlat på dig.
•	
Alternativ : Ändra inställningar för ljud, ljusstyrka, svårighetsgrad
och röstchatt. Du kan även läsa manualen samt se medverkande och
nätverksstatus.
•	
Imaginite-valvet : Öppna mystiska Imaginite-kistor. De kan både hittas
och köpas i spelet.
• Återvänd till ATLaS : Återvänd till All-tidens landskap (ATLaS).
• Huvudmeny : Avsluta spelet och återvänd till huvudmenyn.

SPARA SPELET
Dina framsteg i berättelsen samt delar, utrustning och outrustade färdigheter
sparas i din sparfil i stället för på din leksak.

PROGRAMVARULICENSAVTAL
Att öppna spelets förpackning och använda programvaran
innebär ett godkännande av programvarulicensavtalet på
http://support.activision.com/license
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KUNDTJÄNST
Få all hjälp du behöver på support.activision.com.
Skapa ett personligt konto, utforska vår omfattande kunskapsbas
med felsökningstips och ta hjälp av vår stora community. Du kan även
få personlig hjälp med dina spel genom att välja “Kontakta oss” och välja
något av alternativen.

© 2016 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, SKYLANDERS, SKYLANDERS IMAGINATORS och PORTAL OF POWER är varumärken som tillhör
Activision Publishing, Inc. Åldersmärkningsikonen är ett varumärke som tillhör Entertainment Software Association. Activision lämnar inga
garantier gällande tillgängligheten på app- eller onlinespel eller -funktioner, inklusive möjliga köp i appen/spelet, och kan modifiera eller
lägga ned sådan tillgänglighet efter eget godtycke efter varsel inom rimlig tid, exempelvis på grund av ekonomiska anledningar när för få
spelare använder tjänsten över en längre tid. Att öppna spelets förpackning och använda programvaran innebär ett godkännande av
programvarulicensavtalet på http://support.activision.com/license. SKYLANDERS IMAGINATORS använder Havok®. © Copyright 1999-2016
Havok.com Inc. (och dess licensgivare). Med ensamrätt. Se www.havok.com för information. Använder Bink Video. Copyright © 1997-2016
av RAD Game Tools, Inc. Alla andra varumärken och handelsnamn är egendom som tillhör respektive ägare.

