VAROITUS Lue tärkeät turvallisuus- ja terveystiedot Xbox 360® -konsolin,
Kinect®-sensorin ja mahdollisten muiden lisälaitteiden käyttöoppaista ennen tämän
pelin pelaamista. www.xbox.com/support.

Tärkeä terveysvaroitus: Valoyliherkkyyden aiheuttamat epileptiset kohtaukset
Hyvin harvat ihmiset voivat saada epileptisen kohtauksen tietyntyyppisistä
visuaalisista kokemuksista. Tällaisia kokemuksia voivat olla esimerkiksi vilkkuvat
valot tai videopeleissä esiintyvät kuviot. Jopa henkilöillä, joilla ei aiemmin
ole ollut kouristuskohtauksia tai epileptisiä kohtauksia, saattaa olla taipumus
“valoyliherkkyyden aiheuttamiin kouristuskohtauksiin” videopelejä pelatessaan.
Oireita voivat olla huimaus, näkökentän muuttuminen, silmien tai kasvojen
nykiminen, käsien tai jalkojen nykiminen tai vapina, keskittymiskyvyn puute, sekavuus,
tajunnan menetys tai kouristukset, jotka voivat johtaa loukkaantumiseen esimerkiksi
kaatumisen tai esineisiin törmäämisen seurauksena. Lopeta pelaaminen heti ja
hakeudu lääkärin hoitoon, jos sinulla on joitakin näistä oireista. Vanhemmat,
tarkkailkaa lapsianne näiden oireiden varalta – lapsilla ja teini-ikäisillä on suurempi
riski saada epileptinen kohtaus. Riskiä voi vähentää istumalla kauempana näytöstä,
käyttämällä pienempää näyttöä, pelaamalla hyvin valaistussa huoneessa ja olemaan
pelaamatta, kun on väsynyt tai rasittunut. Jos sinulla tai sukulaisillasi on ollut aiemmin
tällaisia kohtauksia tai epilepsiaa, neuvottele lääkärin kanssa ennen pelaamista.
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ESITTELY

Tervehdys, portaalimestari! Skylands tarvitsee apuasi. Kaos on palannut
kaikkien aikojen pirullisimman suunnitelman kera. Hän on rakentanut
mahtavan tuomioaseman nimeltä Sky-Eater, joka ruokkii Synkkyyttä.
Mitä enemmän tuomioasema syö taivasta, sitä vahvempi Synkkyydestä
tulee. Mutta ei pelkoa! Olemme koonneet Skylandereista SuperChargerseliittiryhmän ja antaneet heille pysäyttämättömät kulkuneuvot, joissa on
voimanlähteenä legendaariset särökoneet! Sinun on kohdattava Kaos ja
Synkkyys maalla, merellä ja ilmassa ja pysäytettävä heidät – ennen kuin
on liian myöhäistä. Onnea matkaan, portaalimestari!

PORTAL OF POWER™

Kytke Portal of Power™ Xbox 360 -konsoliin, ennen kuin aloitat Skylanders™
SuperChargers -pelin. Sammuta ensin Xbox 360 -konsoli ja kytke Portal
of Power™ vapaaseen USB-porttiin. Kytke sitten Xbox 360 -konsoli päälle.
Portal of Power™ on käyttövalmiina automaattisesti. Kun asetat Skylanderin
ja hänen kulkuneuvonsa Portal of Power™ -laitteelle, ne heräävät henkiin
Skylandsissa. Huomautus: sähkölaitteet ja metallipinnat voivat häiritä Portal
of Power™ -laitteen toimintaa.

LELUN ASETTAMINEN

Portal of Power™ -laitteelle voi asettaa samanaikaisesti kolme lelua:
1 Skylanderin ja 1 kulkuneuvon yksinpeliä varten tai 2 Skylanderia ja 1
kulkuneuvon paikallista yhteispeliä varten. Lisäksi voit asettaa portaalille 1
trophyn (myydään erikseen).
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PELIKOMENNOT
SKYLANDERIN OHJAAMINEN
POISTA LEGENDAARINEN AARRE

ASETA LEGENDAARINEN AARRE

YHTEISPELIN KAUKOSIIRTO
(PIDÄ PAINETTUNA)

KÄYTTÄMINEN

TAUKO

TIIMINI

 HYÖKKÄYS 2

LIIKKUMINEN

 HYÖKKÄYS 1
 HYÖKKÄYS 3
 HYPPY

KULKUNEUVON OHJAAMINEN
LUISU (AJONEUVO) / SUKELLUS (MERIALUS) /
JARRUTUS (LENTOALUS)
KULJETTAJAN
VAIHTO YHTEISPELISSÄ
(PIDÄ PAINETTUNA)

TIIMINI
LIIKKUMINEN/
ÄÄNITORVI (NAPSAUTA)
KULKUNEUVOMODIT

KIIHDYTYS

TAUKO
 HYÖKKÄYS 2
 HYÖKKÄYS 1
 JARRUTUS/
PERUUTUS
 KULKUNEUVON
TOIMINTO
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VALITSE TALLENNUSPAIKKA JA PELITYYLI

Kun pelaat Skylanders™ SuperChargersia ensimmäisen kerran, valitse
jokin neljästä pelityylistä. Painamalla sitten A voit valita uuden
tallennuspaikan ja aloittaa uuden pelin. Jos olet tallentanut pelin
aiemmin, avaa tallennuspaikkavalikko painamalla A. Painamalla A voit
valita aiemmin tallennetun pelin. Painamalla Y voit poistaa tallennetun
pelin ja vapauttaa tallennuspaikan.

VALIKOSSA LIIKKUMINEN

Vasen ohjain – liikkuminen valikoissa
A-näppäin – hyväksy painamalla tätä.
B-näppäin – siirry edelliseen valikkoon tai peruuta toiminto painamalla tätä.

VALITSE PELI

•S
 eikkailu: aloita Skylanders-seikkailu joko yksinpelinä tai yhteispelinä.

•K
 ilpa-ajo: Testaa taitosi ja todista, kuka on Skylandsin paras
kuski, lentäjä ja sukeltaja! Voit kisata hirmuisimpia pahiksia
vastaan pomojahdissa (tarvitset tätä varten erikseen
myytäviä toimintapakkaustrophyja) tai kisata verkossa
muiden portaalimestarien kanssa.

PYSÄYTYSVALIKKO

• Portaalimestari: portaalimestarin arvosi, tilastotietojesi, voimiesi,
tunnustesi ja kokoelmiesi tarkastelu.
• Komennot: pelikomentojen tarkastelu.
• Tiimini: Skylanderisi ja kulkuneuvosi tilastotietojen, mukautusten
ja päivitysten tarkastelu. Tässä valikossa voit myös palauttaa lelusi
ja kulkuneuvojesi asetukset perustilaan.
• Asetukset: keskustelujen ohitus-, ääni- ja kirkkausasetusten,
verkkoyhteispelin yksityisyysasetusten, pelin vaikeustason ja
verkkotilan muuttaminen.
• Päävalikko: pelin lopetus ja palaaminen päävalikkoon.
• Akatemia: paluu akatemiaan.
• Kilpa-ajo: Testaa taitosi ja todista, kuka on Skylandsin paras kuski,
lentäjä ja sukeltaja! Voit kisata hirmuisimpia pahiksia vastaan
pomojahdissa tai kisata verkossa muiden portaalimestarien kanssa.
• Kartta: voit siirtyä nopeasti aiemmin läpäisemääsi kenttään.
• Ystävät: kutsu ystäviäsi yhteispeliin tai liity yhteispeliin.
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JALKAISIN PELAAMINEN

5
1

4

3
2

1.	
S kylanderin elinvoimamittari: Vihreä mittari näyttää Skylanderin
jäljellä olevan elinvoiman. Jos Skylanderin elinvoima laskee nollaan,
se on poistettava Portal of Power™ -laitteelta ja vaihdettava toiseen
Skylanderiin. Väsähtäneen Skylanderin voi elvyttää myös aloittamalla
kentän alusta. Elinvoimamittari muuttuu siniseksi ja Skylander saa
ylimääräistä elinvoimaa, kun Skylander superchargataan.
2.	Taso ja tasomittari: Tämä mittari näyttää Skylanderisi nykyisen
tason. Kun vaaleansininen mittari täyttyy, Skylanderisi taso nousee.
Parhaimmillaan Skylander voi nousta tasolle 20. Myös Skylanders™
Spyro’s Adventure-, Skylanders™ Giants-, Skylanders™ SWAP Force™ja Skylanders™ Trap Team -pelien Skylanderit voi nostaa tasolle 20
Skylanders™ SuperChargers -pelissä.
3.	S kylander-hahmon kuvake ja kulkuneuvo: tässä näkyy Portal of Power™
-laitteelle asetetun Skylanderin kuvake, nimi ja kulkuneuvo.
4.	E linvoimapaketit: keräämällä ruokapaketteja voit palauttaa
elinvoimaa mittariin.
5.	Valuutta: keräämällä erilaisia aarteita voit ostaa Skylandereillesi
päivityksiä ja esineitä.
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KULKUNEUVOLLA PELAAMINEN (TARINATILA)

4
5

1

3

2
1.	
Kulkuneuvon kilpimittari: Kulkuneuvon kilpimittari näyttää kilven jäljellä
olevan suojausvoiman. Jos kilpimittari tyhjenee kokonaan, Skylanderin
vihreä elinvoimamittari alkaa ehtyä.
2. Taso: Tämä mittari näyttää Skylanderisi nykyisen tason. Kun sininen
mittari täyttyy, Skylanderisi taso nousee. Parhaimmillaan Skylander voi
nousta tasolle 20. Myös Skylanders™ Spyro’s Adventure-, Skylanders™
Giants-, Skylanders™ SWAP Force™- ja Skylanders™ Trap Team -pelien
Skylanderit voi nostaa tasolle 20 Skylanders™ SuperChargers -pelissä.
3. O
 hjaamonäkymä ja kulkuneuvon nimi: näyttää kulkuneuvoa ohjastavan
Skylanderin ohjaamonäkymässä ja Portal of Power™ -laitteella olevan
kulkuneuvon nimen.
4. K
 ilpipaketti: keräämällä jakoavainpaketteja voit palauttaa kulkuneuvosi
kilven suojausvoimaa.
5. R attaanpalat: Uusi kerättävä esine. Näitä löytyy vain kulkuneuvoalueilta.
Rattaanpaloilla voit päivittää kulkuneuvon panssarointia ja lisätä sen
aseiden tekemään vahinkoa.
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KULKUNEUVOLLA PELAAMINEN (KILPA-AJO)

3

1

4

2

1.	
Kulkuneuvon kilpimittari: Kulkuneuvon kilpimittari näyttää kilven jäljellä
olevan suojausvoiman. Jos kilpimittari tyhjenee kokonaan, Skylanderin
vihreä elinvoimamittari alkaa ehtyä. Kun Skylanderin elinvoimamittari
tyhjenee kokonaan, Skylander on hetken loppuunpalanut.
2.	A mmusmittari: tämä mittari näyttää ammusten jäljellä olevan määrän.
3.	A mmuslaatikko: voit täydentää ammusmittaria keräämällä
sinisiä ammuslaatikoita.
4.	Tehosteet: näitä keräämällä saat tehostuksia hyökkäykseen
tai puolustukseen.

KULKUNEUVOT

Kaos ja hänen Sky-Eaterinsä ovat repineet Skylandsin riekaleiksi.
Mestari Eon on kutsunut apuun uusia Skylandereita – SuperChargerit!
Kun SuperCharger-tyypin Skylander yhdistetään sen nimikkokulkuneuvoon,
kulkuneuvo muuttuu superchargatuksi. Superchargattu kulkuneuvo avaa
pelaajan käyttöön erikoismodeja. Nämä kulkuneuvomodit muuttavat
kulkuneuvon ulkoasua ja sen statistiikkaa.
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KULKUNEUVOMODIT

Kulkuneuvomodien avulla voit muuttaa kulkuneuvon ulkoasua ja
statistiikkaa. Modeja löytyy kaikkialta Skylandsista. Vain SuperChargerspelin Skylanderit voivat asentaa kulkuneuvomodeja. Voit avata kulkuneuvon
mukautusnäytön painamalla jotakin suuntanäppäintä.
Kulkuneuvon mukautusnäytössä on seuraavat vaihtoehdot:
•Z
•X
•C
•V

 uunta-alusta
S
Suunta-alusta
Suunta-alusta
Suunta-alusta

vasemmalle – suorituskykymodit
oikealle – erikoismodit
ylös – torvet
alas – päivitykset

TIIMINI

Painamalla Back-painiketta voit tarkastella ja hallita Skylandereitasi
ja kulkuneuvojasi. Voit siirtyä Skylanderista ja kulkuneuvosta toiseen
selaamalla vasemmalle tai oikealle.

SKYLANDER-VALIKKO

• Tilastot: näyttää nykyisen Skylanderisi tilastotiedot.
• Hatut: voit tarkastella Skylanderisi hattuja ja pukea tai riisua niitä.
• Päivitykset: voit tarkastella Skylanderisi kykyjä
ja tulevia päivityspolkuja.

• Omistus: voit lisätä Skylanderin kokoelmaasi.
• Nollaa: voit nollata Skylanderisi edistymistiedot.

KULKUNEUVOVALIKKO

• Piirustukset: voit tarkastella kulkuneuvosi modeja ja statistiikkaa.
• Päivitykset: voit tarkastella kulkuneuvosi panssaroinnin
ja aseiden tasoa.
• Omistus: voit lisätä kulkuneuvon kokoelmaasi.
• Nollaa: voit nollata kulkuneuvosi edistymistiedot.
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SKYLANDERIN PÄIVITYKSET

Etsi Persephone Skylanderien akatemiasta, niin voit ostaa kullalla
päivityksiä Skylanderillesi!

TASON NOUSU

Skylanderisi ansaitsee kokemusta kukistamalla vihollisia. Kun Skylanderin
taso nousee, myös sen elinvoima kasvaa. Parhaimmillaan Skylanderisi voivat
nousta tasolle 20.

ELEMENTTILUOKAT

Jokaisella Skylanderilla on yhden elementtiluokan voimat. Elementtiluokkia
on yhteensä 10:

Ilma

Elo

Epäkuolema

Maa

Tuli

Vesi

Taikuus

Tekniikka

Valo

Pimeys

KULKUNEUVOALUEET

Eri puolilla Skylandsia on alueita, joihin pääsee vain asettamalla alueen
tyyppiä vastaavan kulkuneuvon Portal of Power™ -laitteelle. Esimerkiksi
lentoalusalueelle pääsee vain, kun Portal of Power™ -laitteelle on
asetettu lentoalus. Ajoneuvo- ja merialusalueet toimivat samalla tavalla.
Kulkuneuvoalueilla on uusia haasteita, kerättäviä esineitä ja muita palkintoja.
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LELUT

Skylanders™ SuperChargers -peliä voi pelata Skylanders™ Spyro’s
Adventure-, Skylanders™ Giants-, Skylanders™ SWAP Force™- ja Skylanders™
Trap Team -pelien leluilla. Voit vaihtaa Skylanderia milloin vain pelin
aikana. Voit käyttää Skylandereita ja kulkuneuvoja omalla Portal of Power™
-laitteellasi tai vieraina ystäväsi Portal of Power™ -laitteella tarinatilassa,
kilpailupakkauksissa ja kulkuneuvojen sivutehtävissä. Kaikki kokemuspisteet,
valuutta ja päivitykset tallennetaan automaattisesti kuhunkin leluun.

YHTEISPELI PAIKALLISESTI JA VERKOSSA
(TARINATILA)

Paikallinen yhteispeli:
Toinen pelaaja voi liittyä peliin milloin tahansa tarinatilan aikana painamalla
toisen ohjaimen A-näppäintä ja asettamalla Skylanderin Portal of
Power™ -laitteelle. Kun pelaaja 2 haluaa lopettaa pelaamisen, hänen on
poistettava Skylander Portal of Power™ -laitteelta ja painettava ohjaimensa
B-näppäintä.
Verkkoyhteispeli:
Pelaaja voi milloin tahansa tarinatilan aikana kutsua ystäviä avuksi taisteluun
Kaoksen voimia vastaan tai liittyä avuksi ystäviensä peliin! Voit liittyä
ystäväsi peliin tai lähettää liittymiskutsun painamalla START-painiketta
pysäytysvalikossa. Valitse ystäväsi pelaajatunnus ja lähetä sitten hänelle
kutsu painamalla X tai liity hänen peliinsä painamalla A.

YHTEISPELI PAIKALLISESTI JA VERKOSSA
(KILPA-AJO)

Yksinpeli:
Oletko valmis testaamaan kilpa-ajotaitosi, portaalimestari? Yksinpelissä on
seuraavat valikot:
• Yksittäiskisa: testaa taitosi ja todista, kuka on Skylandsin paras kuski,
lentäjä ja sukeltaja!
• Aika-ajo: Tämä on kaksinkamppailu sinun ja kellon välillä. Kaahaa
Skylandsin halki ja tee uusia ennätyksiä!
• Pomojahti: kisaa koko Skylandsin hirmuisimpia pahiksia vastaan!
• Superpahis-Cup: neljä kisaa, mutta vain yksi voittaja!
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• Peili-Cup: jokainen käännös pistää pääsi pyörälle!
• Trophyt: Trophyillä voit avata uusia kenttiä ja pelitiloja. Pomojahdin,
Superpahis-Cupin ja Peili-Cupin avaamiseen tarvitaan Ajoneuvo-,
Merialus- tai Lentoalus-trophy (trophyt myydään erikseen).
Jaettu näyttö:
Haasta ystäväsi paikalliseen kaksinpeliin jaetulla näytöllä! Jaetun näytön
kaksinpelissä on seuraavat valikot:
• Yksittäiskisa: testaa taitosi ja todista, kuka on Skylandsin paras kuski,
lentäjä ja sukeltaja!
• Superpahis-Cup: neljä kisaa, mutta vain yksi voittaja!
• Peili-Cup: jokainen käännös pistää pääsi pyörälle!
Verkkopeli:
Testaa taitosi muita portaalimestareita vastaan!
Kun valitset Kisatila-valikosta verkkopelin, siirryt automaattisesti
yksityiseen ryhmään. Ryhmän kulkuneuvotyyppi määräytyy Portal of
Power™ -laitteellasi olevan kulkuneuvon mukaan (voit vaihtaa Skylanderin
ja kulkuneuvon milloin tahansa ennen kisan alkamista). Voit kutsua ystäviäsi
ryhmään painamalla A pelaajatunnuksesi alla olevan tyhjän Kutsu pelaaja
-paikan kohdalla.
Haluatko kisata pahiksena? Paina pelaajatunnuksessasi A ja valitse
haluamasi avattu pahis.
Oletko valmis kisaan? Paina Start-painiketta, niin sinulle haetaan
vastustajia muista portaalimestareista. Kun kaikki ovat valmiina, näkyviin
tulee vihreä valintamerkki.
Asetukset-valikossa on seuraavat verkkopeliasetukset:
•Jos haluat estää ystäviäsi liittymästä peliisi, voit milloin tahansa vaihtaa
Verkkoyhteispeli-asetukseksi “Vain kutsusta”.
•Jos et halua puhua ystäviesi kanssa verkkopelin aikana, poista
Äänikeskustelu-asetus käytöstä.
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LELUN TALLENNUSOMINAISUUDET

Kun Skylander-lelu on omalla Portal of Power™ -laitteellasi, leluun
tallennetaan seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•

kokemuspisteet ja taso
valuutan määrä
päivitetyt kyvyt ja statistiikka
Skylanderisi käyttämä hattu
kuskitehtävien edistymistiedot.

Kulkuneuvoihin tallennetaan seuraavat tiedot:
•
•
•
•

panssaroinnin taso
aseen taso
asennetut modit
rattaanpalojen määrä.

Tallennusominaisuuden ansiosta voit käyttää omaa päivitettyä
lelukokoelmaasi myös silloin, kun siirryt Skylandsiin jollakin toisella
Portal of Power™ -laitteella. Skylanderisi tallentavat kaiken keräämäsi
valuutan ja kokemuksen myös ystäviesi luona pelatessasi.

PELIN TALLENNUS

Edistymisesi tarinatilassa ja tietyt keräilyesineet tallennetaan lelun sijasta
tallennuspaikkaan. Tällaisia keräilyesineitä ovat muun muassa hatut,
legendaariset aarteet ja taivaskivet.
Nyt olet valmis pysäyttämään Kaoksen, portaalimestari. Skylandsin kohtalo
on sinun varassasi!

OHJELMISTOLISENSSISOPIMUS

Pelipakkauksen avaaminen ja ohjelmiston käyttäminen on osoitus
seuraavassa osoitteessa olevan ohjelmistolisenssisopimuksen
hyväksymisestä: http://support.activision.com/license
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ASIAKASTUKI
Kaikki (englanninkielinen) tukisisältö löytyy osoitteesta
support.activision.com.

Voit luoda henkilökohtaisen tilin, selata kattavaa vianmääritysvihjeiden
tietokantaamme ja hyödyntää laajan yhteisömme tietämystä. Valitsemalla
yhteydenottovaihtoehdon (Contact Us) ja valitsemalla jonkin vaihtoehdoista
saat mukautettua tukea peliäsi varten.
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