INSTRUKTIONSBOG

INDHOLD
Introduktion og legetøj …...............................………...........................3
Skab din egen Imaginator, og vælg din kampklasse .....................4
Sådan spiller du, Samarbejdsspil.......................................................5
Styring i Skylanders.............................................................................6
Alternativ Transport til Legendariske Aktive
Steder (A.T.L.A.S.) og Skylanders-skolen ........................................7
Oplysninger om din Skylander, pausemenu,
gem spil og softwarelicensaftale ......................................................8

INTRODUKTION
Kaos har opdaget den ældgamle og kraftfulde mentale magi og udnytter
den til at skabe en ustoppelig hær af Doomlandere! Eon hidkalder
alle portalmestrene samt Skylands’ største mystikerkrigere, SenseiSkylanderne, for at stoppe Kaos og hans håndlangere. Nu skal du udnytte
kraften fra din fantasi til at skabe dine egne Skylandere, der kan kæmpe
side om side med Sensei-Skylanderne for at redde Skylands.

LEGETØJ

Skylanders® Imaginators kan spilles med Skylandere fra samtlige tidligere
spil*. Under spillet kan du scanne eller skifte dine Skylandere via din
Nintendo Switch™ Joy-Con™-controller. Tryk på plusknappen, og vælg
“Skift Skylander”. Følg vejledningen for at vække dine Skylandere til live!
Nu er din Skylander blevet føjet til din digitale samling og kan sættes ind i
kampen når som helst.
Med Skylanders Imaginators kan du gemme din erfaring, dine evner og
dit guld på dit Skylanders-legetøj. Find mystikeren Wendel på A.T.L.A.S.,
og følg hans instruktioner. Det lader dig komme ind i Skylands gennem en
anden Portal of Power® eller Nintendo Switch, mens du stadig spiller med
din egen opgraderede samling af Skylandere.

* NOGLE LEGETØJSFUNKTIONER KAN VARIERE I SPILLET. RACERLØB ER IKKE TILGÆNGELIGT, OG
FÆLDER VIRKER IKKE I DENNE UDGAVE AF SKYLANDERS®-SPILLET
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SKAB DIN EGEN IMAGINATOR

Placér din skabelseskrystal på din Nintendo Switch-controller, og udnyt
den mentale magis kraft for at skabe din egen Imaginator!
1. Krop: Bland og byt kropsdele, justér størrelse, vælg farve og aura.
2. dstyr: Vælg udstyr, der forbedrer dine statistikker. Du finder mere,
kraftfuldt udstyr i spillet.
3. Kræfter: Vælg din primære kraft, dit element og dine hemmelige
teknikker.
4. Personlighed: Vælg navn, stemme, musik og slogan til din Imaginator.
5. Imaginit-boks: Åbn mystiske Imaginite-kister, som du finder på dine
eventyr.
6. Imaginators navn og statistik: Viser din Imaginators navn og statistik.

VÆLG DIN KAMPKLASSE
Vælg kampstil for din Imaginator ved at vælge en af de ti klasser.
Når du har valgt klasse for din Imaginator, 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. Livsenergimåler for Skylander: Viser din Skylanders helbred.
2. Niveau- og erfaringsmåler: Denne måler viser din Skylanders
aktuelle niveau, samt hvor tæt den er på at stige i niveau.
3. Sky-Chi-måler (kun for Sensei-Skylandere): Når den er fyldt, kan
din Sensei udnytte sin Sky-Chi-kraft.
4. Energiopsamling: Du kan gendanne en del af din livsenergi ved at
samle mad op.
5. Guld: Du kan finde forskellige skatte og bruge dem på opgraderinger.

SAMARBEJDSSPIL
Du kan når som helst åbne et samarbejdsspil ved at synkronisere et andet
par Joy-Con-controllere til din Nintendo Switch. Alternativt kan du starte
et samarbejdsspil med en enkelt Joy-Con-controller ved at åbne menuen
“Indstillinger”, vælge “Styring” og “Skift greb”. Tryk på SL-knappen +
SR-knappen for at identificere den som en enkelt spiller. For at fjerne en
spiller skal du trykke på venstre-knappen på en Joy-Con for at “skifte
greb” igen og trykke på L + R-knappen for at tilføje og fjerne controllere.
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STYRING I SKYLANDERS
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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, der fører dig fra mission til mission i eventyrspil, og hvor du kan
gennemføre sidemissioner og minispil samt åbne elementporte med dine
Sensei-Skylandere.

SKYLANDER-SKOLEN
Find Persephone på Skylander-skolen for at bruge dit guld til at købe
opgraderinger til din Skylander! Tal med Buzz for at teste dine evner på
træningsdukker. Se alle dine selfies med din Imaginator i billedgalleriet, og
gense alle videoerne i biografen.
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OPLYSNINGER OM DIN SKYLANDER
Tryk på minus-knappen for at åbne Skylander Creator-menuen. Med
minus-knappen kan du håndtere dine statistikker og opgraderinger for en
Sensei eller andre Skylandere.

PAUSEMENU
• Hovedmenu: Afslut spillet, og vend tilbage til hovedmenuen.
• Skift Skylander: Indlæs dine Skylandere, eller vælg en fra dit
digitale bibliotek.
• Vend tilbage til A.T.L.A.S.: Vend tilbage til den alternative
transport.
• Niveaumål: Se dine historiemål, samlinger og vovestykker.
• Spilfremskridt: Se dine stjerner for gennemførte baner,
Imaginite-sæt og bonusmål.
• Imaginite-boks: Åbn mystiske Imaginite-kister, som du finder i spillet.
• Legetøjssamling: Se alle dine Skylandere og skabelseskrystaller,
som du har indsamlet.
• Indstillinger: Justér lyd, sværhedsgrad og styring. Du kan også
se manualen samt rulletekster.

GEM SPIL
Dine fremskridt i historien samt dele, udstyr og evner, som du ikke
anvender, gemmes på pladsen til gemte spil og ikke i dit legetøj.

SOFTWARELICENSAFTALE
Når du åbner spilæsken og anvender softwaren, accepterer
du samtidig softwarens licensaftale, som kan ses på
http://support.activision.com/license.
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KUNDESUPPORT
Du kan få support på adskillige måder på support.activision.com.
Opret en personlig konto, udforsk vores store vidensbase med tips til
problemløsning, og få hjælp af vores enorme fællesskab. Du kan ogsåfå personlig
hjælp til dit spil ved at vælge “Contact Us” og dernæst vælge blandt de
tilgængelige muligheder.
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