SKYLANDERS™ IMAGINATORS
– ONLINEMANUAL

SVENSKA - INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN BÖR DU GÅ TILL MENYN "INSTÄLLNINGAR" PÅ DITT
PLAYSTATION®4-SYSTEM OCH TA DEL AV VIKTIG HÄLSO- OCH SÄKERHETSINFORMATION
IAKTTA FÖRSIKTIGHET - Denna spelskiva innehåller programvara för PlayStation®4-systemet (PS4™) och följer PS4™
specifikationer endast för PAL-marknaden. Läs noggrant säkerhetsföreskrifterna för PS4™ för att säkerställa att skivan
används och lagras på rätt sätt.
HÄLSOVARNING - Spela alltid i en väl upplyst miljö. Ta regelbundna pauser, 15 minuter varje timme. Avbryt spelandet som
du känner dig yr, illamående, trött eller får huvudvärk. Vissa personer är känsliga för blinkande eller flimrande ljus och
geometriska former och mönster, och kan ha epileptiska anlag utan att detta 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 något av följande symptom när du spelar: synförändringar, muskelsammandragningar,
andra ofrivilliga rörelser, medvetslöshet, förvirring och/eller krampanfall.
3D HÄLSOVARNING - Vissa personer kan uppleva obehag (exempelvis ögonansträngning, ögontrötthet eller illamående)
när de tittar på videobilder i 3D eller spelar stereoskopiska 3D-spel på 3D-tv. Om du upplever sådant obehag bör
du omedelbart avbryta tv-användningen tills obehaget har gått över. Vi rekommenderar i allmänhet att du undviker att
använda ditt PlayStation®3-system längre stunder och att du tar 15 minuters paus varje timme. När det handlar om att
spela stereoskopiska 3D-spel eller titta på 3D-tv, kan pausernas längd och frekvens däremot variera från person till person –
ta därför tillräckligt långa pauser för att eventuella obehagskänslor ska försvinna. Kontakta en läkare om symptomen
kvarstår. Små barns syn (framför allt barn under sex år) utvecklas fortfarande. Kontakta en barnläkare eller optiker innan
du låter små barn titta på videobilder i 3D eller spela stereoskopiska 3D-spel. Vuxna bör övervaka små barn för att säkerställa
att de följer rekommendationerna här ovan.
PIRATKOPIERING - All användning av PS4™ och spelskivor för PS4™ ska ske enligt villkoren i programvarulicensen.
PS4™ och spelskivor för PS4™ innehåller tekniska skyddsmekanismer med syfte att förhindra otillbörlig kopiering
av upphovsrättsskyddat innehåll på spelskivor för PS4™. Otillbörligt nyttjande av registrerade varumärken och otillbörlig
kopiering av upphovsrättsskyddat material, genom att kringgå skyddsmekanismerna eller på annat sätt, strider mot lagen.
Om du har information om piratkopierade produkter eller metoder för att kringå våra tekniska skyddsåtgärder ber vi dig
skriva till anti-piracy@eu.playstation.com eller ringa till din lokala kundtjänst.
ANGE NIVÅ FÖR FÖRÄLDRAKONTROLL - På förpackningens framsida anges från vilken ålder spelet bedöms vara
lämpligt. Ställ in föräldrakontrollsnivån på ditt system för att förhindra att barn som är yngre spelar. Mer information
om åldersgränser och inställning av föräldrakontrollsnivå finns i snabbhandledningen som följde med ditt PS4™ och på
playstation.com/parents
HJÄLP OCH SUPPORT - Besök eu.playstation.com eller ring nedanstående telefonnummer:
Sverige ☎ 0900-20 33 075
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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®4-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
SELFIELÄGE
TIPS (ATLaS)

SJÄLSJUVEL / SKY-CHI-KRAFT
(ENDAST SENSEIER)
INTERAGERA
PAUS

UTTRYCK
(IMAGINATORS)

D ANFALL 3
F ANFALL 1
A ANFALL 2

STYR
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S 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
D ANFALL 2
F ANFALL 1
A BROMSA
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S SLADDA,
DYK, ROLLA
STYR / TUTA (TRYCK)

ZOOMA (TRYCK)

INFORMATION OM DIN SKYLANDER
Tryck på styrplattsknappen 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.
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