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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.

LEKSAKER

Skylanders® Imaginators kan spelas med Skylanders från alla tidigare
spel*. Under spelets gång kan du skanna eller byta Skylanders med din
Nintendo Switch™ Joy-Con™-handkontroll. Tryck på plusknappen och välj
“Byt Skylander”, följ sedan instruktionerna för att väcka dina Skylanders till
liv! När du är klar finns din Skylander i ditt digitala samlingsbibliotek och
kan bytas in när som helst.
Skylanders Imaginators Skylanders Imaginators låter dig spara erfarenhet,
färdigheter och guld på din Skylanders-leksak. Leta upp mystiksökaren
Wendel i ATLaS och följ hans instruktioner. Det här gör det möjligt att åka
till Skylands via en annan Portal of Power® eller Nintendo Switch medan
du fortfarande spelar med din egen samling uppgraderade leksaker.

* VISSA LEKSAKSFUNKTIONER I SPELET KAN SKILJA SIG. TÄVLINGSLÄGET ÄR INTE TILLGÄNGLIGT
OCH FÄLLOR FUNGERAR INTE I DEN HÄR VERSIONEN AV TV-SPELET SKYLANDERS® IMAGINATORS.
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SKAPA DIN EGEN IMAGINATOR

Ställ din skapelsekristall på en Nintendo Switch-handkontroll 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-valv: Öppna mystiska Imaginite-kistor som du
hittat på dina äventyr.
6. Imaginators namn och värden: Visar din Imaginators namn
och värden.

VÄLJ 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 nuvarande nivå
och hur mycket erfarenhet som krävs till nästa.
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.

SAMARBETE
Du kan starta samarbetsspel när som helst genom att synkronisera ett
till par Joy-Con-handkontroller med din Nintendo Switch. Det går även
att spela samarbete med endast en Joy-Con-handkontroll genom att
öppna alternativmenyn, välja “Kontroller” och sedan alternativet för att
byta grepp. Tryck på SL-knappen och SR-knappen för att identifiera
handkontrollen som en enskild spelare. Du kan ta bort spelare genom att
trycka på vänsterknapp på en Joy-Con för att byta grepp igen, och sedan
på L + R-knappen för att lägga till eller ta bort handkontroller.
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ALL-TIDENS LANDSKAP (ATLaS)

Använd All-tidens landskap, eller ATLaS, för att hoppa från uppdrag till
uppdrag i äventyrsläget, klara av sidouppdrag och minispel samt för att
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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INFORMATION OM DIN SKYLANDER
Tryck på minusknappen för att öppna Fantasifabriken. Om du har en
sensei eller annan Skylander på portalen kommer du till skärmen med
värden och uppgraderingar om du trycker på minusknappen.

PAUSMENY
• Huvudmeny: Avsluta spelet och återvänd till huvudmenyn.
• Byt Skylander: Ladda dina Skylanders eller välj en från ditt
digitala bibliotek.
• Återvänd till ATLaS: Återvänd till All-tidens landskap.
• Nivåmål: Se dina berättelsemål, samlingar och utmaningar.
• Spelframsteg: Se dina nivåstjärnor, Imaginite-set och bonusmål.
• Imaginite-valv: Öppna mystiska Imaginite-kistor som du hittat
i spelet.
• Leksakssamling: Se alla dina Skylanders och skapelsekristaller
som du har samlat på dig.
• Alternativ: Ändra ljudinställningar, svårighetsgrad och kontroller.
Du kan även läsa bruksanvisningen och se medverkandelistan.

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 hjälp via support.activision.com.
Skapa ett personligt konto, utforska vår omfattande kunskapsbas och ta
del av vår massiva community. Du kan även få personlig hjälp genom att
klicka på “Kontakta oss” och välja bland alternativen som visas.

© 2017 Activision Publishing, Inc. Activision, SKYLANDERS, SKYLANDERS IMAGINATORS, SKYLANDERS SUPERCHARGERS, SKYLANDERS TRAP
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