
 

 

Hallo! Van harte bedankt voor je aankoop! We zijn ervan overtuigd dat je met deze 

aankoop veel creatief plezier zal hebben. Om ervoor te zorgen dat je investering zo 

lang mogelijk meegaat, hebben we enkele tips op een rijtje gezet. 

1) Stikzijde/garen - Laat je niet misleiden door dozen van enkele euro's die vol 

zitten met tal van kleuren. Enkele aanbevolen merken: 

- naaigaren: Gütermann, Amann-Mettler Seralon, Coats Duet, 

- borduurgaren: Madeira Rayon 40/Classic 40, Amann-Mettler Poly-Sheen. 

2) Naalden - De kwaliteit van de naald is cruciaal. Gebruik geen Prym-naalden of 

van een ander merk dan Schmetz (de enige uitzondering: JANOME MB-4/MB-7 

serie). Bij gebruik van slechte kwaliteit naalden, beschadig je onder andere de 

grijper(s) (het hart van je machine), omdat de uitsparing achteraan de naald anders 

is. Schmetz-naalden zijn topkwaliteit-naalden en verkrijgbaar voor alle machines, 

in elke dikte en type. 

3) Spoelen - Spoelen zijn voor een bepaalde serie of een bepaald model van een 

merk. Wanneer je bij ons spoelen koopt, vragen we het merk en/of type van je 

machine, zodat je steeds de juiste spoelen gebruikt. Verkeerde spoelen beschadigen 

je machine en zorgen ook voor een verkeerde spanning: bijgevolg een slechte steek. 

Je spanningen worden afgesteld op het gewicht van het juiste spoeltje. 

4) Accessoires – Door het gebruik van niet-originele accessoires en/of accessoires 

die niet door ons werden goedgekeurd voor gebruik op een bepaald model, vervalt de 

garantie. 

5) Onderhoud - Een naai, - borduur- of lockmachine heeft regelmatig onderhoud 

nodig, zodat alles soepeler en stiller draait. Je vermijdt ook onnodige herstellings-

kosten en voortijdige slijtage. Des te meer je naait, des te sneller heeft je machine 

onderhoud nodig. Het gebruikte materiaal speelt ook een rol (stoffen zoals fleece, 

badstof, etc, of bijvoorbeeld deze 5 items zijn de (hoofd)oorzaak van problemen). 

Beschadigingen aan je machine door gebruik van slechte naalden, stikzijde, 

verkeerde spoelen, niet-originele of niet door ons goedgekeurde accessoires, of een 

gebrek aan tijdig onderhoud, vallen niet onder de garantie. 

6) Garantieregistratie - Om te kunnen genieten van de volledige garantie, moet je 

je machine verplicht registreren op www.guysnaaicentrum.be/garantie.  

Gelieve dit te doen binnen de drie dagen na aankoop. Opgelet voor Pfaff- en 

Husqvarna VIKING-eigenaars: dit vervangt niet de registratie op pfaffregistratie.be of 

husqvarna-vikingregistratie.be! 

Nogmaals van harte bedankt, en nog veel creatief plezier met je aankoop! Aarzel 

niet om ons te contacteren wanneer je hulp nodig hebt, iets niet weet, het niet 

lukt,… 

- Team Guy's Naaicentrum 


