SKYLANDERS™ IMAGINATORS
ONLINEMANUAL

ADVARSEL! Læs alle manualer til Xbox 360®, Kinect®-sensoren og
ekstraudstyr for at få vigtige sikkerhedsoplysninger og helbredsmæssige oplysninger.
www.xbox.com/support.

Vigtig sundhedsadvarsel: Lysfølsomme anfald
Meget få personer kan opleve et anfald, når de udsættes for visse visuelle billeder,
deriblandt blinkende lys eller mønstre, som kan forekomme i videospil. Selv personer,
der ikke har tidligere erfaringer med anfald eller epilepsi, kan have en udiagnosticeret
tilstand, som kan medføre “lysfølsomme anfald” ved brug af videospil. Symptomer
kan bl.a. være svimmelhed, ændret syn, trækninger ved øjnene eller i ansigtet, ryk
eller rystelser i arme eller ben, desorientering, forvirring eller midlertidigt tab af
bevidstheden. Anfald kan også medføre bevidstløshed eller kramper, som kan føre til
skader, hvis du falder eller rammer genstande tæt ved. Stop spillet straks, og søg
læge, hvis du oplever nogle af disse symptomer. Forældre bør holde øje med deres
børn eller spørge dem om ovenstående symptomer – det er mere sandsynligt, at børn
og teenagere kommer ud for disse anfald end voksne. Risikoen kan reduceres ved at
sidde længere væk fra skærmen, bruge en mindre skærm, spille i et veloplyst lokale og
ikke spille. når du er svimmel eller træt. Søg læge, før der spilles, hvis du eller nogen i
din familie har anfald eller epilepsi.
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INTRODUKTION
Kaos har opdaget den kraftfulde mentale magi og bruger den til at skabe en
ustoppelig hær af Doomlandere! Eon hidkalder alle portalmestre og de største
mystikerkrigere i Skylands, Sensei-Skylanderne, for at stoppe Kaos og hans
håndlangere. Nu må du udnytte kraften fra din fantasi for at skabe dine egne
Skylandere, som kan kæmpe side om side med de mægtige Sensei-Skylandere
for at redde Skylands.

PORTAL OF POWER
For at starte Skylanders™ Imaginators skal du tilslutte din Portal of Power til
dit Xbox® 360-system. Når din Portal of Power er tilsluttet, skal du placere
din Skylander på den og se din Skylander blive vækket til live! Når du spiller
alene, kan du have én Skylander eller én skabelseskrystal på Portal of Power.
Når du spiller lokalt samarbejdsspil, kan du have to Skylandere eller to
skabelseskrystaller. I Skylanders’ racerløbsspil kan du få ekstra fart på dine
fartøjer ved at placere ét fartøj ad gangen på din Portal of Power.
Bemærk: Elektroniske enheder og metalflader kan forstyrre din Portal of Power.

LEGETØJ
Skylanders Imaginators kan spilles med alle Skylander-figurer fra tidligere spil.
Under spillet kan du når som helst skifte Skylander. Du kan kun bruge fælder
i Skylanders’ racerløbsspil, og de er kun kompatible med en Portal of Power,
der har plads til fælder.
Dit Skylander-legetøj eller din skabelseskrystal gemmer din Imaginator (kun
skabelseskrystal), dine erfaringspoint og niveau, opgraderede evner samt guld.
Det giver dig mulighed for at besøge Skylands via en anden Portal of Power og
stadig spille med din egen opgraderede samling af legetøj. Når du er i din vens
hus, vil din Skylander fortsat gemme guld og erfaringspoint, som du indsamler.
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SKAB DIN EGEN IMAGINATOR

Placér din skabelseskrystal på din Portal of Power, og udnyt den mentale magis
kraft til at skabe din egen Imaginator!
1. Krop : Byt og bland kropsdele, justér størrelse, vælg farve og aura.
2.	Udstyr : Vælg udstyr, der forbedrer dine evner. I løbet af spillet vil
du finde nyt og mere kraftfuldt udstyr.
3. Kræfter : Vælg dine primære, elementære og hemmelige teknikker.
4.	Personlighed : Vælg navn, stemme, musik og slogan til din Imaginator.
5.	Imaginite-boks : Åbn mystiske Imaginite-kister, som du finder på dit
eventyr eller køber i spillet.
6.	Imaginators navn og egenskaber : Viser din Imaginators navn
og egenskaber.

VÆLG DIN KAMPKLASSE
Vælg din Imaginators kampstil med en ud af ti kampklasser. Når du har valgt
din Imaginators klasse, kan du ikke nulstille din skabelseskrystal.

BAZOOKAR

BUESKYTTE

BRYDERMESTER

RIDDER

NINJA

PISTOLSVINGER

VOGTER

BASKER

TROLDMESTER

SABELHUGGER
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SÅDAN SPILLER DU
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1. Skylanders livsmåler : Viser din Skylanders livsenergi.
2.	Niveau- og erfaringsmåler : Viser din Skylanders niveau samt fremskridt
mod næste niveau.
3.	Sky-Chi-måler (kun Sensei-Skylandere) : Når den er fuld, kan din Sensei
anvende sin Sky-Chi-kraft.
4	Opsamling af livsenergi : Når du indsamler mad, bliver noget af din
livsenergi gendannet.
5.	Guld : Du kan indsamle forskellige slags skatte og bruge dem
på opgraderinger.

STYRING AF SKYLANDERE
SKYLANDER-PROFIL

SJÆLEJUVEL / SKY-CHI-KRAFT
(KUN SENSEI-SKYLANDERE)
INTERAGÉR

SELFIE-TILSTAND
TIP (A.T.L.A.S.)

BEVÆG
EMOTIKONER
(IMAGINATORER)
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PAUSE
Y ANGREB 3
X ANGREB 1
B ANGREB 2
A HOP

ALTERNATIV TRANSPORT TIL LEGENDARISKE
AKTIVE STEDER (A.T.L.A.S.)

Den Alternative Transport til Legendariske Aktive Steder eller A.T.L.A.S.
er stedet, hvorfra du hopper fra mission til mission i historiedelen,
gennemfører sidemissioner, kører racerløb eller får dine Sensei-Skylandere
til at åbne elementporte.

SKYLANDER-SKOLEN
Find Persephone på Skylander-skolen for at bruge dit guld på opgraderinger til
din Skylander. Snak så med Buzz, og afprøv dine nye evner på træningsdukker.
Se alle din Imaginators selfies i galleriet, og gense alle videoerne i biografen.
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RACERLØB
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Fortsæt med at udfordre dine venner eller fjender i Skylanders’ racerløbsspil.
Test fartgrænsen i et enkelt løb, onlineløb, tidskørsel, bossforfølgelse,
superskurketurnering eller spejlturnering. Find Pandergast i A.T.L.A.S. eller
på Skylander-skolen, eller start racerløbet via hovedmenuen.
1.	Fartøjets skjoldmåler : Viser, hvor meget skjold du har tilbage.
Hvis måleren er helt tom, tager din Skylander skade. Når Skylanderens
livsmåler er tom, har den brug for at holde en kort pause.
2. Ammunitionsmåler : Viser, hvor meget ammunition der er tilgængeligt.
3.	Ammunitionskapsel : Saml de blå ammunitionskapsler op for at fylde din
måler op.
4. Forstærkere : Saml disse op for at forstærke dit angreb og forsvar.

STYRING AF FARTØJ
GLID (LAND), DYK (SØ),
TØNDERUL (FLY)

SE BAGUD

STYR / HORN (TRYK)

ACCELERATION

PAUSE
Y ANGREB 2
X ANGREB 1
B BREMS
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ZOOM

A GLID, DYK,
TØNDERUL

OPLYSNINGER OM DIN SKYLANDER
Når du har en skabelseskrystal på din Portal of Power, skal du trykke på
BACK-knappen for at åbne Skylander Creator-menuen. Når der står en Sensei
eller en anden Skylander, kan du håndtere egenskaber og opgraderinger med
BACK-knappen.

PAUSEMENU
• Portalmester : Se din portalmesterrang, egenskaber og emblemer.
• Samling af dele : Start dine samlinger, og opbyg aktive sæt for at få
flere belønninger.
• Missionsmål : Se dine mål i historiedelen, samlinger og udfordringer.
• Samling : Se alle dine Skylandere, skabelseskrystaller og andet legetøj,
du har indsamlet.
• Indstillinger : Justér lyd, lysstyrke, sværhedsgrad og stemmechat.
Du kan også se manualen, folkene bag spillet og netværksstatus.
• Imaginite-boks : Åbn mystiske Imaginite-kister, som du finder i spillet
eller køber.
•	
Tilbage til A.T.L.A.S. : Vend tilbage til Alternativ Transport til Legendariske
Aktive Steder (A.T.L.A.S.).
• Hovedmenu : Afslut spillet, og vend tilbage til hovedmenuen.

GEM SPILLET

Dine fremskridt i historien samt dele, udstyr og evner, som du ikke anvender
aktuelt, bliver gemt i dit spils lagerfil og ikke i legetøjet.

SOFTWARELICENSAFTALE

Når du åbner spilæsken og anvender softwaren, accepterer du samtidigt
softwarelicensaftalen, som du kan se på http://support.activision.com/license
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KUNDESUPPORT
Få opfyldt alle dine support-behov på support.activision.com.
Opret en personlig konto, udforsk vores omfattende videndatabase
eller tip til fejlfinding, og vær med i vores store fællesskab. Du kan også
få personlig hjælp til dit spil ved at vælge “Kontakt os” og vælge mellem
de forskellige muligheder.
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