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Talekontroll
Talekontroll er en funksjon der du kan sende talekommandoer til sy- og broderimaskinen og kontrollere den uten å
trykke på knappene. Du kan for eksempel spørre maskinen hvordan du skal træ den eller laste inn en bestemt søm.
creative icon™ 2-maskinen er kompatibel med Amazon Alexa og Google Assistant. Via disse enhetene eller appene
kan du sende talekommandoer som skal utføres av maskinen din.

Det kan noen ganger være en utfordring å få Amazon Alexa- eller Google Assistant-appen til å samarbeide med WiFi,
Bluetooth eller andre enheter. Ved hjelp av instruksjonene nedenfor vil vi prøve å veilede deg gjennom prosessen på
en rask og enkel måte.

Trinnene som beskrives, kan variere avhengig av hvilken smartenhet og programvareversjon du bruker, og om du er
eller har vært koblet til Amazon Alexa- eller Google Assistant-appen eller enheten før.

Hvis du støter på problemer når du skal klargjøre Alexa eller Google Assistant, kan du gå til henholdsvis Alexas
nettside for brukerstøtte eller hjelpenettstedet for Google Assistant.

To get started with the creative icon™ 2 Voice Control you need to download the Amazon Alexa or Google Assistant
app and follow the steps stated below.

Viktig informasjon!
Talekontroll-funksjonen er begrenset til bruk i land der Alexa og/eller Google opererer. Tilgjengeligheten i forskjellige
land administreres av tredjepartsleverandører og kan endres.

Instruksjonene nedenfor er generelle beskrivelser og inkluderer tredjepartsleverandører. Tilgjengeligheten,
fremgangsmåten og funksjonaliteten kan endres.

Talekontroll kan brukes i mange land hvis det er tilgjengelig, som forklart ovenfor. Det kan imidlertid hende at
språket ditt ikke støttes av Alexa- og Google Assistant-appene. Hvis språket ditt ikke støttes, kan du bruke et av
språkene som er oppført nedenfor. Sørg for å angi dette språket for enheten og symaskinen din, ellers kan
kommandoene dine bli misforstått.

Merk: Talekontroll-funksjonen vil i utgangspunktet være tilgjengelig på engelsk, fransk, spansk og tysk.

Alexa Google Assistant

Engelsk Spansk Engelsk Spansk

Fransk Tysk Fransk Tysk

Amazon Alexa

Klargjør creative icon™ 2
1

2

3

Slå på creative icon™ 2 og åpne sy- eller brodermodus.

Koble den til WiFi ved å trykke på WiFi-ikonet øverst til
venstre på maskinskjermen. Skriv inn WiFi-passordet.

Trykk på mySewnet Cloud-ikonet (1) for å logge på
mySewnet-kontoen din (2). Hvis du ikke har en
mySewnet-konto, må du opprette en (3).

Merk: Du kan også opprette kontoen på www.mysewnet.com.

Maskinen må være koblet til WiFi, og du må logge deg
på mySewnet-kontoen din.
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Klargjøre Amazon Alexa
Alexa «mySewnet»-ferdigheten som brukes til å kommunisere med creative icon™ 2, er en blanding av en «Alexa
smarthjem»-ferdighet og en «Livsstil»-ferdighet. Det vil si at noen handlinger kan brukes med smarthjem-
kommandoer, mens andre må kommuniseres ved hjelp av «bare spør Alexa»-kommandoer. Å vite hvilken
kommando du skal bruke til hvilken handling kan være litt forvirrende i begynnelsen, men du vil lære etter hvert. I
dette dokumentet (se ) så vel som i det separate dokumentet «Talekontroll – liste over kommandoer», er det tydelig
angitt hvilken kommando som skal brukes med hvilken handling.

på smartenheten din
• Last ned / åpne Amazon Alexa-appen.
• Opprett en Amazon Alexa-konto, eller logg på din

eksisterende Amazon Alexa-konto.

Tips: Hvis du har problemer med å koble sammen kontoer, må
du kontrollere at du er koblet til samme WiFi som mySewnet-
kontoen din.

Hvis du logger på Alexa-appen for første gang eller når
du oppretter en ny konto, blir du bedt om å gjøre visse
innstillinger, for eksempel angi innstillinger for tale-ID
og gi tilgang til Bluetooth og mikrofonen.

Tale-ID-innstillingene hjelper Alexa med å gjenkjenne
stemmen og aksenten din bedre. Du må gi tilgang til
mikrofonen og Bluetooth for å kunne snakke med Alexa.
Alexa-appen vil veilede deg gjennom disse trinnene.

Merk: Hvis du har andre enheter i det samme nettverket, kan
det hende Alexa spør om å koble til disse også. Dette er ikke
nødvendig for å administrere creative icon™ 2. Hvis du vil
koble til andre enheter, følger du instruksjonene i appen.

Tips: For å kunne kommunisere med Alexa håndfri, uten å
trykke på den blå prikken i appen før du gir kommandoer,
aktiver håndfri i innstillingsmenyen i Alexa-appen (Mer /
Innstillinger / Alexa App-innstillinger).
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Koble mySewnet til Alexa
Du kan koble mySewnet-kontoen din til Alexa-kontoen ved hjelp av alexa.amazon.com-nettstedet eller Alexa-appen.

Merk: Kontoer kan for øyeblikket ikke kobles sammen ved hjelp av appen. Koble i stedet mySewnet-kontoen din til Alexa-kontoen
ved hjelp av en datamaskin.

Koble mySewnet til Alexa ved hjelp av en datamaskin
1. Logg på mySewnet på creative icon™ 2.
2. Gå til alexa.amazon.com på datamaskinen.

Merk: Anmeldere oppnår best resultat når de bruker
Google Chrome som nettleser.

Merk: Avhengig av hvor i verden du er, kan du bli
omdirigert til ditt lokale Amazon-nettsted.

3. Hvis du ikke er logget på Amazon-kontoen din for
øyeblikket, åpnes påloggingssiden for Alexa. Skriv
inn kontoopplysningene for Amazon-kontoen, og
klikk på Logg på.

4. Når du har logget på Amazon, går du inn på
velkomstsiden til Alexa. I menyen klikker du på
Ferdigheter for å åpne utvalget av tilgjengelige
ferdigheter.

5. Søk etter mySewnet i søkefeltet.

6. Klikk for å åpne mySewnet-ferdigheten.
7. Klikk AKTIVER for å koble sammen kontoene.

8. Alexa vil be mySewnet om tilgang.

Klikk på Tillat.

Merk: Hvis du ikke er logget på mySewnet, vises det i
stedet et påloggingsskjermbilde for mySewnet. Skriv inn
kontoopplysningene dine, og trykk på Logg på.

9. Når kontoene er koblet sammen, vises en bekreftelse
på skjermen.

10. Du kan nå bruke Alexa-appen til å kommunisere
med maskinen din.

Listen over kommandoer som kan brukes, blir stadig
lengre. En fullstendig liste over kommandoer vil være
tilgjengelig i «Talekontroll – Kommandoliste».

Tips: I Konfigurere creative icon™ 2 som en smarthjem-
enhet-delen lærer du hvordan du konfigurerer creative
icon™ 2 som en Alexa smarthjem-enhet.
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Koble mySewnet til Alexa ved hjelp av Alexa-appen
Logg på mySewnet på creative icon™ 2, og logg på
Alexa-appen. (Hvis du får problemer, må du kontrollere
at begge kontoene bruker samme WiFi-nettverk.)

Nå er det tid for å koble Alexa-kontoen til mySewnet-
kontoen din. Her kan trinnene og skjermbildene som
vises, variere fra trinnene og skjermbildene som vises på
enheten din.

1. Finn Ferdigheter og spill. Dette alternativet finner
du i startskjermbildet eller under menyen Mer
(avhengig av hvilken enhet du har).

2. Trykk på forstørrelsesglasset øverst til høyre og søk
etter mySewnet.

3. Velg mySewnet-ferdigheten, med underoverskriften .

4. Avhengig av hvilken enhet du har, trykker du på
AKTIVER FOR BRUK eller START.

5. Trykk på INNSTILLINGER.
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6. Trykk på Koble til konto.

Når du trykker på Koble til konto, vil Alexa be
mySewnet om tilgang.

7. Trykk på Tillat.

Merk: Hvis du ikke er logget på mySewnet, vises det i stedet
et påloggingsskjermbilde for mySewnet.

Når dette skjermbildet vises, er du klar til å koble til
maskinen.

8. Trykk på Lukk og gå tilbake til startskjermbildet for
Alexa.

Når Alexa bekrefter at creative icon™ 2 er tilkoblet, er
du klar.

Listen over kommandoer som kan brukes, blir stadig
lengre. En fullstendig liste over kommandoer vil være
tilgjengelig i «Talekontroll – Kommandoliste».
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Konfigurere creative icon™ 2 som en
smarthjem-enhet

1

2 3

4

Hvis du vil bruke Alexa smarthjem-kommandoer med
creative icon™ 2, må du konfigurere den som en
smarthjem-enhet.

Merk: Før du legger til creative icon™ 2 som en smarthjem-
enhet, må du koble sammen Alexa- og mySewnet-kontoene
dine som beskrevet i avsnittene ovenfor (Koble mySewnet til
Alexa ved hjelp av en datamaskin eller ).

1. Åpne Enheter i Alexa-appen.
2. Trykk på +-tegnet.
3. Trykk på Legg til enhet.
4. I listen over smarthjem-enheter blar du til du

kommer til enheten som heter «Annet».

Kontroller at creative icon™ 2 er slått på og logget på
mySewnet.

5. Trykk på OPPDAG ENHETER.

Alexa vil begynne å søke etter creative icon™ 2 i
hjemmet ditt. Når søket er fullført, vil Alexa varsle deg
om at en enhet er funnet.

6. Trykk på KONFIGURER ENHET for å konfigurere
og koble creative icon™ 2 til Alexa smarthjem.

Alexa bekrefter konfigurasjonen når den er fullført. Din
creative icon™ 2 får navnet «Maskin 1».

7. Trykk på FERDIG.
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Gi maskinen et kallenavn
Du kan gi maskinen et mer personlig navn enn
standardnavnet «maskin 1». Dette kallenavnet brukes
når du gir smarthjem-kommandoene (se , ).

1. Gå til Enheter.
2. Trykk på Alle enheter.
3. Velg "Maskin 1" fra listen over enheter.

4. Åpne Innstillinger.
5. Trykk på Rediger navn.
6. Skriv inn navnet du vil gi maskinen.

Merk: Maskinnavnet på creative icon™ 2 sy- og
brodermaskin eller på mySewnet-kontoen din endres ikke selv
om du endrer navnet på maskinen i Alexa-appen.
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Google Assistant

Klargjør creative icon™ 2
1

2

3

Slå på creative icon™ 2 og åpne sy- eller brodermodus.

Koble den til WiFi ved å trykke på WiFi-ikonet øverst til
venstre på maskinskjermen. Skriv inn WiFi-passordet.

Trykk på mySewnet Cloud-ikonet (1) for å logge på
mySewnet-kontoen din (2). Hvis du ikke har en
mySewnet-konto, må du opprette en (3).

Merk: Du kan også opprette kontoen på www.mysewnet.com.

Maskinen må være koblet til WiFi, og du må logge deg
på mySewnet-kontoen din.

Klargjør Google Assistant

på smartenheten din
Last ned / åpne Google Assistant-appen.

Opprett en Google-konto, eller logg på den eksisterende
Google-kontoen din.

Tips: Hvis du har problemer med å koble sammen kontoer, må
du kontrollere at du er koblet til samme WiFi som mySewnet-
kontoen din.

Hvis du logger på Google Assistant-appen for første
gang, eller når du oppretter en konto, blir du bedt om å
gi tilgang til Bluetooth og mikrofonen din.

Du må gi tilgang til mikrofonen og Bluetooth for å
kunne snakke med Google Assistant.

Tips: For å kunne kommunisere med Google Assistant håndfri
uten å trykke på mikrofonikonet i appen før du gir
kommandoer, sier du bare “Hey Google” ("Hei, Google")
etterfulgt av spørsmålet eller kommandoen din.

1 Talekontroll 9



Koble mySewnet og creative icon™ 2 til Google
Assistant
Når du er logget på mySewnet på creative icon™ 2, og
logget på Google Assistant-appen, må du forsikre deg
om at begge kontoene benytter samme WiFi-nettverk.

Nå er det tid for å koble Google Assistant-kontoen til
mySewnet-kontoen din.

• Say: “Hey Google, talk to mySewnet”. ("Hey Google,
talk to mySewnet")

Tips: Hvis du opplever at Google har problemer med å
forstå «mySewnet», kan du prøve å skrive «snakk med
mySewnet» i Google Assistent-appen. Siden mySewnet er
et merkenavn, er det vanskeligere for Google å forstå
sammenlignet med vanlige ord. Vi er klar over problemet
og jobber med å finne løsninger.

Google Assistant ber om din tillatelse til å koble
sammen kontoene.

• Si: “Yes”. («Ja»)

Google Assistant ber mySewnet om tilgang.

Du må logge på mySewnet fra smartenheten din. Når
du har logget på, må du tillate at e-postadressen din
deles med mySewnet.

• Trykk på Tillat.

Når påloggingen bekreftes, er kontoene koblet sammen.
Google Assistant sier:

“Welcome to mySewnet! What would you like to do?”
(Velkommen til mySewnet! Hva vil du gjøre?)

Nå kan du gi en kommando!

Listen over kommandoer som kan brukes, blir stadig lengre. En fullstendig liste over kommandoer vil være
tilgjengelig i «Talekontroll – Kommandoliste».

10 1 Talekontroll



ÅNDSVERK
CREATIVE ICON, MYSEWNET, PFAFF og PERFECTION STARTS HERE er
varemerker tilhørende KSIN Luxembourg II, S.ar.l.
Google er et registrert varemerke for Google LLC, brukt med tillatelse. Amazon og
Alexa er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper.

Du har kjøpt en moderne sy- og brodermaskin som kan oppdateres. Siden vi
regelmessig gir ut fastvareoppdateringer, kan det forekomme enkelte ulikheter
mellom fastvaren på maskinen og fastvaren som omtales i bruksanvisningen. Kontakt
din lokale autoriserte -forhandler, og sørg for å besøke nettstedet vårt på
www.pfaff.com for å få de nyeste oppdateringene av fastvaren og bruksanvisningen.

Vi forbeholder oss retten til å endre maskinutstyr og tilbehørsutvalget uten
forutgående varsel samt foreta endringer i ytelse og konstruksjon. Slike
modifikasjoner vil imidlertid alltid bli gjort for å gagne brukeren og produktet.
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