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INNLEDNING
Kaos har oppdaget den eldgamle tankemagien og bruker den til å
skape en ustoppelig hær med doomlandere! Eon sammenkaller alle
portalmestere og Skylands’ største mystiske krigere, senseiene, for å
stoppe Kaos og lakeiene hans. Nå må du bruke kraften i din egen fantasi til
å lage dine egne skylandere som kan ta opp kampen, og slå deg sammen
med de mektige senseiene for å redde Skylands.

LEKER

Skylanders® Imaginators kan spilles med skylandere fra alle de tidligere
spillene*. Mens du spiller kan du skanne eller bytte skylandere ved hjelp av
Nintendo Switch™ Joy-Con™-kontrolleren. Trykk på plussknappen (+), velg
«Bytt skylander» og følg instruksjonene på skjermen for å gi skylanderen
liv! Nå er skylanderen din lagt til i den virtuelle samlingen din og kan
byttes inn i kampene når som helst.
I Skylanders Imaginators kan du lagre spillet, egenskapene og gullet
du har funnet i Skylanders-leken. Finn Wendel på K.A.R.T.-et og følg
instruksjonene hans. På denne måten kan du dra til Skylands fra annen
Portal of Power® eller Nintendo Switch mens du fremdeles spille med din
egen oppgraderte samling med skylandere.

*NOEN AV FUNKSJONENE TIL LEKENE I SPILLET KAN VARIERE. RACING OG FELLER FUNGERER
IKKE I DENNE VERSJONEN AV SKYLANDERS IMAGINATORS®-DATASPILLET.
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LAG DIN EGEN IMAGINATOR

Plasser skapelseskrystallen din på Nintendo Switch-kontrolleren og bruk
tankemagi til å lage din egen imaginator!
1. Kropp: Bland kroppsdeler, juster størrelsen og velg farge og aura.
2. Utstyr: Velg utstyr for å forbedre egenskapene dine. I løpet av
spillet finner du kraftigere utstyr.
3. Krefter: Velg hovedteknikk, elementteknikk og hemmelig teknikk.
4. Personlighet: Velg navn, stemme, musikk og slagord til
imaginatoren din.
5. Imaginitehvelv: Åpne mystiske imaginitekister du finner i løpet av
eventyret eller kan kjøpe i spillet.
6. Imaginatorens navn og egenskaper: Viser imaginatorens navn
og egenskaper.

VELG KAMPKLASSE
Velg en av de ti kampklassene til imaginatoren. Når du har valgt en klasse,
kan du ikke tilbakestille skapelseskrystallen.

BAZOOKER

BUESKYTTER

BØLLE

RIDDER

NINJA

HURTIGSKYTTER

VOKTER

KNUSER

MAGIKER

SVERDMESTER
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SLIK SPILLER DU
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1. Skylanderens livsmåler: Viser skylanderens helse.
2. Nivå- og erfaringsmåler: Her ser du gjeldende nivå for skylanderen
din og hvor langt det er igjen til neste nivå.
3. Sky-Chi-måler (bare senseier): Når denne er full, kan senseien din
bruke Sky-Chi-kraft.
4. Helsebonus: Når du samler mat, får du igjen litt liv.
5. Gull: Forskjellige skatter kan samles og brukes til oppgraderinger.

SAMARBEIDSSPILL
Du får tilgang til samarbeidsspill når som helst ved å synke et nytt
par med Joy-Con-kontrollere til Nintendo Switch. Alternativt kan
du starte samarbeid med en enkelt Joy-Con-kontroller ved å gå til
innstillingsmenyen, velge «Kontroller» og «Endre grep». Trykk på SL- + SRknappen for å identifisere kontrollen som en egen spiller. Hvis du vil fjerne
en spiller, trykker du på venstre-knappen på en Joy-Con for å skifte grep
igjen. Så trykker du på L + R-knappen for å legge til å fjerne kontrollere.
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KONGELIG AVSINDIG RÅSPENNENDE
TURBOSTED (K.A.R.T.)

Det kongelig avsindig råspennende turbostedet, eller K.A.R.T.-et, er der du
havner mellom oppdragene i eventyrspillet, fullfører sideoppdrag, spiller
minispill eller åpner elementporter med senseiene dine.

SKYLANDERAKADEMIET
Finn Persephone på Skylanderakademiet for å konvertere gull til
oppgraderinger til skylanderen din! Så kan du snakke med Buzz for å
teste ferdighetene dine på treningsdukker. Sjekk selfiene du har tatt av
imaginatorene dine i fotogalleriet, og se videoer på nytt på kinoen.
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SKYLANDERDETALJER
Trykk på minus-knappen (-) for å åpne Skylander Creator-menyen. Med
en sensei eller en annen Skylander kan du administrere egenskaper og
oppgraderinger med minus-knappen (-).

PAUSEMENY
• Hovedmeny: Avslutt spillet og gå tilbake til hovedmenyen.
• Skift skylander: Last inn skylandere, eller velg en du har i det
virtuelle biblioteket.
• Gå tilbake til K.A.R.T.-et: Dra tilbake til det kongelig avsindig
råspennende turbostedet.
• Mål: Sjekk historiemålene dine, samlinger og utfordringer.
• Spillfremdrift: Sjekk nivåstjerner, imaginite-sett og bonusmål.
• Imaginitehvelv: Åpne mystiske imaginitekister du finner i spillet.
• Lekesamling: Sjekk alle skylanderne og skapelseskrystallene du
har samlet.
• Innstillinger: Bytt lyd, vanskelighetsgrad og kontroller. Du kan
også lese brukerveiledningen og sjekke hvem som har laget spillet.

SPILLAGRING
Fremdriften i historiespillet, deler, utstyr og egenskaper som ikke brukes
for øyeblikket, lagres i det lagrede spillet, ikke i leken.

PROGRAMVARELISENS
Når du åpner spillesken og bruker programvaren, betyr dette at du godtar
lisensavtalen. Denne finner du på http://support.activision.com/license
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KUNDESTØTTE
Du får tilgang til all kundestøtte du trenger på support.activision.com.
Opprett en personlig konto, utforsk den rikholdige kunnskapsbasen
med tips til hvordan du kan løse problemer og diskuter med
nettfellesskapet. Du kan også få personlig hjelp med spillet ved å
velge “Contact Us” og velge blant de tilgjengelige alternativene.
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