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

Vær hilset, portalmester! Skylands har brug for din hjælp! Kaos er tilbage
med sin mest djævelske plan nogensinde. Han har bygget en kraftig
undergangsstation ved navn Sky Eater, og den giver Mørket energi! Jo mere
himmel Mørket æder, des stærkere bliver det! Men frygt ej! Vi samlet en
særlig gruppe af Skylandere, der går under navnet SuperChargers. De skal
styre en ustoppelig flåde af fartøjer, der får deres kraft fra de legendariske
revnemaskiner! Du skal tage kampen op til lands, til vands og i luften for at
stoppe Kaos og Mørket, før det er for sent. Held og lykke, portalmester!

PORTAL OF POWER™

Du skal forbinde din Portal of Power™ til din Xbox 360-konsol, før du
kan starte Skylanders™ SuperChargers. Indsæt Portal of Power™ i en tom
USB-port, mens Xbox 360-konsollen er slukket. Tænd herefter for din
Xbox 360-konsol for automatisk at gøre Portal of Power™ klar til brug.
Når Skylanderen og dens fartøj placeres på Portal of Power™, vil de vækkes
til live i Skylands. Bemærk: Elektroniske enheder og metaloverflader kan
forstyrre Portal of Power™.

PLACÉR DIT LEGETØJ

Du kan placere op til tre stykker legetøj på Portal of Power™ på samme tid:
Én Skylander og ét fartøj til solospil, og to Skylandere og ét fartøj til lokale
samarbejdsspil. Du kan desuden placere ét trophy (sælges separat).
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STYRING I SPILLET
STYRING: SKYLANDER
FJERN LEGENDARISK SKAT

PLACÉR LEGENDARISK SKAT

TELEPORTERING I
SAMARBEJDSSPIL (HOLD NEDE)

INTERAGÉR

PAUSE

MIT HOLD

 ANGREB 2

BEVÆG

 ANGREB 1
 ANGREB 3
 HOP

STYRING: FARTØJ
GLID (LAND), DYK (SØ), BREMS (FLY)

ACCELERATION

SKIFT KØRER I SAMARBEJDSSPIL
(HOLD NEDE)

MIT HOLD
BEVÆGELSE /
HORN (KLIK)
UDSTYR: FARTØJ

PAUSE
 ANGREB 2
 ANGREB 1
 BREMS /
KØR BAGLÆNS
 HANDLING:
FARTØJ
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VÆLG EN PLADS TIL GEMTE SPIL OG EN SPILTYPE

Når du spiller Skylanders™ SuperChargers for første gang, skal du vælge
én af de fire forskellige spiltyper og trykke på A for at vælge en ny plads
til gemte spil og starte et nyt spil. Hvis du allerede har et gemt spil, kan du
trykke på A for at åbne menuen for gemte spil og trykke på A for at vælge
dit allerede gemte spil. Du kan også trykke på Y for at slette det gemte spil
og frigøre pladsen til gemte spil.

NAVIGERING I MENUER

Venstre pind – navigér i menuer
A-knap – tryk for at acceptere
B-knap – tryk for at gå tilbage til forrige menu eller afbryde

VÆLG SPIL

•E
 ventyr: Start dit Skylander-eventyr alene eller som samarbejdsspil.

•R
 acerløb: Sæt dine evner på prøve, og bevis, at du er Skylands
bedste kører! Jagt de største skurke i bossforfølgelselse (kræver
trophies fra racerløbspakker – sælges separat), eller dyst i racerløb
online med portalmestre!

PAUSEMENU

• Portalmester: Se din portalmesterrang, egenskaber, evner, emblemer
og samlinger.
• Styring: Se spilstyring.
• Mit hold: Se egenskaber, tilpasninger og opgraderinger for din
Skylander og dit fartøj. Du kan også nulstille dit legetøj og dine
fartøjer i denne menu.
• Indstillinger: Skift indstillinger for dialog, lyd, lys, online
samarbejdsspil, sværhedsgrad og netværksstatus.
• Hovedmenu: Afslut spillet, og vend tilbage til hovedmenuen.
• Skolen: Vend tilbage til skolen.
• Racerløb: Sæt dine evner på prøve, og bevis, at du er Skylands
bedste kører! Jagt de største skurke i bossforfølgelselse, eller dyst
i racerløb online med portalmestre!
• Kort: Rejs hurtigt til en bane, du har gennemført tidligere.
• Venner: Invitér dine venner til et samarbejdsspil, eller deltag i ét.
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SÅDAN SPILLER DU TIL FODS

5
1

4

3
2

1.	
L ivsenergimåler for Skylandere: Den grønne måler viser, hvor meget
livsenergi din Skylander har tilbage. Hvis en Skylanders livsenergimåler
når nul, skal han eller hun fjernes fra Portal of Power™ og erstattes
med en anden Skylander. Du kan genoplive “udmattede” Skylandere
ved at genstarte banen. Når din Skylander er superladet, bliver
livsenergimåleren blå, og din Skylander får ekstra livsenergi.
2.	N iveau og niveaumåler: Denne måler viser din Skylanders aktuelle
niveau. Når den blå måler fyldes helt op, stiger din Skylander i niveau.
En Skylander kan maks. nå niveau 20. Skylanders™ Spyro’s Adventure,
Skylanders™ Giants, Skylanders™ SWAP Force™ og Skylanders™ Trap Team
kan også nå niveau 20, når de benyttes i Skylanders™ SuperChargers.
3.	F igurikon og fartøj for Skylandere: Viser ikon, navn og fartøj for den
Skylander, der i øjeblikket befinder sig på din Portal of Power™.
4.	E nergiopsamling: Du kan gendanne en del af din livsenergi ved at samle
mad op.
5.	M ønter: Du kan samle forskellige skatte op og bruge dem til at købe
opgraderinger og genstande til dine Skylandere.
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SÅDAN SPILLER DU MED ET FARTØJ (HISTORIE)

4
5

1

3

2
1.	
S kjoldmåler for fartøjer: Et fartøjs skjoldmåler viser det tilbageværende
skjold. Når skjoldmåleren tømmes helt, vil Skylanderens grønne
livsenergimåler reduceres ved skade.
2. N
 iveau: Denne måler viser din Skylanders aktuelle niveau. Når den blå
måler bliver fyldt helt op, stiger din Skylander i niveau. En Skylander
kan maks. nå niveau 20. Skylandere fra Skylanders™ Spyro’s Adventure,
Skylanders™ Giants, Skylanders™ SWAP Force™ og Skylanders™ Trap Team
kan også nå niveau 20, når de benyttes i Skylanders™ SuperChargers.
3. F
 artøjsnavn og udsyn fra cockpittet: Viser Skylanderen inde fra
cockpittet og navnet på det fartøj, der i øjblikket befinder sig på din
Portal of Power™.
4. S
 kjoldopsamling: Du kan gendanne fartøjets skjold ved
at samle skruenøgler.
5. G eardele: En ny samlegenstand, der kun findes i fartøjsområder.
Du kan opgradere dit fartøjs panser og våbenskade med geardele.

8

SÅDAN SPILLER DU MED ET FARTØJ (RACERLØB)

3

1

4

2

1.	
S kjoldmåler for fartøjer: Et fartøjs skjoldmåler viser det tilbageværende
skjold. Når skjoldmåleren tømmes helt, vil Skylanderens grønne
livsenergimåler reduceres ved skade. Når Skylanderens livsenergimåler
tømmes helt, vil Skylanderens fartøj være udbrændt i kort tid.
2.	A mmunitionsdepot-måler: Denne måler viser det aktuelle niveau
af ammunition.
3.	A mmunitionsdepot: Saml de blå ammunitionsdepoter op for at fylde
din måler.
4.	Forstærkere: Saml dem op for at få både offensive
og defensive forstærkere!

SKYLANDERE

Skylands er blevet revet itu af Kaos og hans Sky Eater! Mester Eon har
hidkaldt nye Skylandere ved navn SuperChargers! Når en SuperCharger
sættes sammen med sit eget fartøj, bliver fartøjet superladet. Når et fartøj
bliver superladet, låser spilleren op for særligt udstyr. Dette udstyr kan
ændre dit fartøjs egenskaber og udseende.
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UDSTYR: FARTØJ

Fartøjsudstyr bruges til at tilpasse dit fartøjs udseende og egenskaber.
Udstyret findes over hele Skylands. Fartøjsudstyr kan kun benyttes
med Skylanders fra SuperChargers. Tryk på en retningsknap for at åbne
skærmen for fartøjstilpasning.
Disse indstillinger findes på skærmen for fartøjstilpasning:
•Z
•X
•C
•V

 avigationstast
N
Navigationstast
Navigationstast
Navigationstast

til venstre – præstationsfremmende udstyr
til højre – særligt udstyr
op – horn
ned – opgraderinger

MIT HOLD

Tryk på BACK-knappen for at se eller håndtere dine Skylandere og fartøjer.
Rul til venstre og højre for at skifte mellem din Skylander og dit fartøj.

SKYLANDER-MENU

• Egenskaber: Viser den aktuelle Skylanders egenskaber.
• Hatte: Se, anvend, og fjern din Skylanders hatte.
• Opgraderinger: Se din Skylanders evner og fremtidige
opgraderingsmuligheder.
• Ejerskab: Tilføj en Skylander til din samling.
• Nulstil: Nulstil dine Skylanderes fremskridt.

FARTØJSMENU

• Plantegning: Se dit fartøjs udstyr og egenskaber.
• Opgraderinger: Se dit fartøjs panser- og våbenniveau.
• Ejerskab: Tilføj et fartøj til din samling.
• Nulstil: Nulstil dit fartøjs fremskridt.
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OPGRADERINGER TIL SKYLANDERE

Find Persephone i Skylander-skolen for at bruge dit guld til at købe
opgraderinger til din Skylander!

NYT NIVEAU

Dine Skylandere får erfaring, når de overvinder fjender. Når en Skylander
stiger i niveau, får den mere livsenergi. Dine Skylandere kan maks.
nå niveau 20.

ELEMENTKLASSER

Hver Skylander besidder kraften fra en af de ti elementklasser:

Luft

Liv

Udød

Jord

Ild

Vand

Magi

Teknologi

Dark

Light

FARTØJSOMRÅDER

Der er områder over hele Skylands, som du kun kan besøge, når den
passende type af fartøj er placeret på Portal of Power™. For eksempel kan
du kun besøge en flyzone, når et flyfartøj er placeret på Portal of Power™,
og det samme gælder for landzoner og søzoner. I fartøjsområder finder
du nye udfordringer, samlegenstande og andre belønninger!
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LEGETØJ

Skylanders™ SuperChargers kan spilles med legetøj fra Skylanders™
Spyro’s Adventure, Skylanders™ Giants, Skylanders™ SWAP Force™ og
Skylanders™ Trap Team. Du kan når som helst skifte Skylandere, mens du
spiller. Skylandere og fartøjer kan bruges på deres egen Portal of Power™
eller som gæster på en vens Portal of Power™ i historien, racerløbspakker
og sidemissioner for fartøjer. Alle erfaringspoint, mønter og opgraderinger
bliver automatisk gemt i legetøjet.

LOKALT OG ONLINE SAMARBEJDSSPIL (HISTORIE)

Lokalt samarbejdsspil:
I historie-spiltypen kan spiller 2 når som helst deltage i spillet ved at trykke
på A på en anden controller og placere en Skylander på Portal of Power™.
For at forlade spillet skal spiller 2 fjerne sin Skylander fra Portal of Power™
og trykke på B på sin controller.
Online samarbejdsspil:
I historie-spiltypen kan spilleren når som helst invitere en ven til sit eget
spil eller deltage i en vens spil for at bekæmpe Kaos i fællesskab! Spilleren
kan deltage i en vens spil eller sende en invitation til sit eget spil ved at
trykke på START-knappen og vælge venner fra pausemenuen. Vælg din
vens gamertag, og tryk på X for at sende invitationen, eller tryk på A for
at deltage i din vens spil.

LOKALT OG ONLINE SPIL (RACERLØB)

Solospil:
Er du klar til at vise, hvad du duer til i racerløb, portalmester? De følgende
menuer er tilgængelige i solospil:
• Enkelt løb: Sæt dine evner på prøve, og bevis, at du er Skylands
bedste kører, pilot og dykker!
• Tidskørsel: Det er tid til en duel mellem dig og uret! Sus gennem
Skylands, og sæt nye rekorder!
• Bossforfølgelse: Jagt de største skurke i Skylands!
• Superskurketurneringen: Fire racerløb, men kun én vinder!
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• Spejlturnering: Hvert eneste sving vil gøre dig rundtosset!
• Trophies: Trophies låser op for nye baner og spiltyper. Du skal
bruge et land-, sø- eller fly-trophy (sælges separat) for at låse
op for bossforfølgelse, superskurketurneringen og spejlturneringen.
Delt skærm:
Spil mod dine venner med lokalt delt skærm til to spillere! Følgende menuer
er tilgængelige med delt skærm:
• Enkelt løbe: Sæt dine evner på prøve, og bevis, at du er Skylands
bedste kører, pilot og dykker!
• Superskurketurneringen: Fire racerløb, men kun én vinder!
• Spejlturnering: Hvert eneste sving vil gøre dig rundtosset!
Online:
Dyst mod andre portalmestre!
Når du har valgt Online i racerløbsmenuen, bliver du automatisk placeret
i en privat gruppe. Typen af terræn bestemmes af typen af fartøj på din
Portal of Power™. (Du kan skifte din Skylander eller dit fartøj når som helst,
før du begynder et racerløb). Herefter kan du invitere venner ved at trykke
på A den tomme Invitér spiller-plads under dit gamertag.
Vil du deltage i racerløb som skurk? Tryk på A på dit gamertag, og vælg en
oplåst skurk.
Klar til racerløb? Tryk på START-knappen for at dyste mod andre
portalmestre. Når alle er klar, vil det signaleres med et grønt flueben.
Følgende indstillinger er tilgængelige i menuen Indstillinger:
•Hvis du vil forhindre venner i at deltage i dit spil når som helst,
skal du ændre indstillingen Online samarbejdsspil til Kun inviterede.
•Hvis du ikke vil tale med venner, mens du er online, skal du slå indstillingen
Stemmechat fra.
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LEGETØJETS GEMMEFUNKTIONER

Følgende bliver gemt i dit legetøj, når det står på din egen Portal
of Power™:
•
•
•
•
•

Erfaringspoint og niveau
Antal mønter
Opgraderede evner og egenskaber
Din Skylanders hat
Fremskridt i kørermissioner

Følgende gemmes i dit fartøj:
•
•
•
•

Panserniveau
Våbenniveau
Anvendt udstyr
Geardele

Dette gør det muligt at tage til Skylands gennem en anden Portal of
Power™, mens du stadig spiller med din egen opgraderede samling af
legetøj. Når du er hjemme hos en ven, vil din Skylander stadig gemme
mønter og erfaring.

HVAD SPILLET GEMMER

Dine fremskridt i historie-spiltypen og visse samlegenstande gemmes på
pladsen til gemte spil og ikke i dit legetøj. Disse samlegenstande inkluderer
hatte, legendariske skatte og himmelsten.
Nu kan du tage af sted og bekæmpe Kaos, portalmester! Skylands skæbne
er i dine hænder!

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
Få opfyldt alle dine support-behov 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 også få
personlig hjælp til dit spil ved at klikke på “Kontakt os” og vælge imellem
de tilgængelige muligheder.
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