
GEBRUIK EN ONDERHOUD



Dit instructieboekje toont het gebruik van het voertuig.

Alfa Romeo maakt de raadpleging van een specifiek deel in elektronisch formaat mogelijk voor de liefhebbende gebruiker die op zoek is naar meer details, informatie
en wetenswaardigheden over de eigenschappen en functies van het voertuig.

ONLINE INSTRUCTIEBOEKJE VAN HET VOERTUIG

In de tekst van het instructieboekje wordt het symbool   aangegeven naast onderwerpen waarover meer informatie beschikbaar is. 

Ga naar de website elum.alfaromeo.com. en open uw persoonlijke zone. 

Op de pagina “Onderhoud en zorg” vindt u alle informatie over uw voertuig en de link om toegang te krijgen tot eLUM, waar u alle details van het Instructieboek 
zult kunnen vinden.

Of ga voor toegang tot deze informatie naar de website http://aftersales.fiat.com/elum/.

De eLUM website is gratis en zal u in de gelegenheid stellen, naast heel veel andere dingen, gemakkelijk de boorddocumenten te raadplegen van alle andere
voertuigen van de Group.

Veel leesplezier en goede reis!



Beste klant,

Wij feliciteren u en bedanken u dat u voor een Alfa Romeo hebt gekozen.

Wij hebben dit boekje opgesteld om u te helpen alle kenmerken van dit voertuig te leren kennen en het op de beste manier te gebruiken.

Dit boekje bevat informatie, adviezen en belangrijke waarschuwingen voor een juist gebruik van de auto, zodat u het maximum uit de
technische eigenschappen van uw Alfa 4C kunt halen.

U dient het eerst helemaal te lezen voordat u voor de eerste keer de weg op gaat, om bekend te raken met de bedieningselementen en met
name die elementen die betrekking hebben op de remmen, stuurinrichting en versnellingsbak, tegelijkertijd kunt u het gedrag van de auto op
verschillende wegdekken begrijpen.

In dit document vindt u tevens een beschrijving van de speciale kenmerken en tips, evenals belangrijke informatie over veilig rijden, onderhoud
van en zorg voor uw Alfa 4C.

In het bijgevoegde Garantieboekje vindt u ook de beschrijving van de Diensten die Alfa Romeo haar klanten biedt, het Garantiecertificaat en
de details van de voorwaarden om de geldigheid ervan te behouden.

Wij zijn ervan overtuigd dat u met behulp van deze middelen spoedig vertrouwd zult raken met uw nieuwe auto en de service van 
de mensen bij Alfa Romeo zult waarderen.

Veel leesplezier gewenst Veel rijplezier!



HEEL BELANGRIJK

K

�

�

TANKEN
Tank uitsluitend loodvrije benzine met een minimum octaangetal van 95 RON die aan de Europese specificatie EN228 voldoet. De motor van de Alfa 4C is
met name ontworpen om te voldoen aan alle emissielimieten terwijl tegelijkertijd minimaal brandstofverbruik en maximale prestaties gegarandeerd worden,
wanneer loodvrije benzine van een uitstekende kwaliteit met een octaangetal van 98 RON of hoger gebruikt wordt. Door gebruik van benzine die niet voldoet
aan de aangegeven specificaties kan het lampje Ugaan branden en de motor onregelmatig gaan werken.

DE MOTOR STARTEN
Zorg ervoor dat de handrem is ingeschakeld. Trap het rempedaal in en draai, zonder het gaspedaal in te trappen, de contactsleutel naar AVV; 
laat de sleutel los zodra de motor gestart is.

PARKEREN OP ONTVLAMBAAR MATERIAAL
De katalysator ontwikkelt tijdens zijn werking zeer hoge temperaturen. Parkeer het voertuig dus niet boven gras, 
dennennaalden of ander ontvlambaar materiaal: brandgevaar.

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES
Als na aanschaf van het voertuig besloten wordt om elektrische accessoires toe te voegen (met het risico dat de accu langzaam ontlaadt), neem dan contact
op met het Alfa Romeo Servicenetwerk. 
Zij kunnen het totale stroomverbruik berekenen en controleren of de elektrische installatie van het voertuig geschikt is voor het extra stroomverbruik.

GEPROGRAMMEERD ONDERHOUD
Een correct onderhoud van de auto is van essentieel belang om de auto in topconditie te houden en om de veiligheid van de auto, zijn milieuvriendelijkheid 
en lage bedrijfskosten gedurende langere tijd te garanderen.

HET INSTRUCTIEBOEK
... bevat informatie, adviezen en belangrijke waarschuwingen omtrent de veiligheid, het rijden en de juiste verzorging van de auto.
Let vooral op de symbolen (persoonlijke veiligheid) (milieubescherming) (autoveiligheid).

MILIEUBESCHERMING
De auto is uitgerust met een diagnosesysteem dat continu controles uitvoert op de componenten die verband houden met de uitlaatgasemissie, om een
betere 
bescherming van het milieu te garanderen.



GEBRUIK VAN HET INSTRUCTIEBOE
Ledere keer als instructies m.b.t. richting (links/rechts of vooruit/achteruit) over het voertuig worden gegeven, moeten die gezien worden vanuit het standpunt van de
bestuurdersstoel. Speciale uitzonderingsgevallen op deze regel zullen duidelijk in de tekst zijn aangegeven.
De afbeeldingen in het Instructieboek zijn alleen bedoeld als voorbeeld: dit betekent dat sommige details van de afbeelding niet overeen kunnen komen met de
daadwerkelijke uitrusting van uw voertuig. Bovendien is het Instructieboek geschreven uitgaande van voertuigen met het stuurwiel aan de linkerkant; het is dus
mogelijk dat bij voertuigen met het stuur rechts, sommige plaatsen of constructie van bedieningselementen niet de exacte afspiegeling is ten opzichte van de
afbeelding.
Om het hoofdstuk te vinden met de informatie die u nodig hebt, kunt u de inhoudsopgave achterin dit Instructieboek raadplegen.
Hoofdstukken kunnen gemakkelijk gevonden worden dankzij de speciale grafische tabbladen, aan de zijkant van elke oneven pagina. Enkele pagina’s verderop vindt u
een verklaring om de volgorde van de hoofdstukken en de bijbehorende symbolen op de tabbladen te leren kennen. Er is in ieder geval een aanwijzing in tekst van het
betreffende hoofdstuk aan de zijkant van elke even pagina.



WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Tijdens het lezen van dit Instructieboek zult u een reeks WAARSCHUWINGEN aantreffen om handelswijzen te voorkomen die tot schade aan
uw auto zouden kunnen leiden.
Er zijn ook VOORZORGSMAATREGELEN die zorgvuldig moeten worden opgevolgd om onjuist gebruik van de onderdelen van het voertuig te
voorkomen, wat zou kunnen leiden tot ongevallen of letsel.
Daarom moeten alle WAARSCHUWINGEN en VOORZORGSMAATREGELEN altijd zorgvuldig in acht genomen worden.
WAARSCHUWINGEN en VOORZORGSMAATREGELEN worden in de tekst aangegeven met de volgende symbolen:

OPMERKING Deze symbolen zijn, indien nodig, naast de titel of aan het einde van elke regel weergegeven en gevolgd door een getal. 
Dat getal heeft betrekking op de overeenkomstige waarschuwing aan het einde van het betreffende hoofdstuk.

BELANGRIJK
Dit instructieboekje beschrijft alle versies van de Alfa 4C. Opties, uitrusting die bestemd is voor bepaalde markten of versies zijn niet
expliciet in de tekst aangegeven: derhalve dient uitsluitend de informatie in beschouwing te worden genomen die betrekking heeft op
het uitrustingsniveau, de motor en de versie die u gekocht hebt. Bijzonderheden die tijdens de fabricage van het model geïntroduceerd
zijn, behalve het speciale verzoek om opties op het moment van de aanschaf, zullen aangegeven worden met de tekst (waar aanwezig).

Alle in deze publicatie vermelde gegevens zijn bedoeld om u te helpen uw voertuig op de best mogelijke wijze te gebruiken. FCA Italy
S.p.A. streeft naar een constante verbetering van de gefabriceerde voertuigen. Daarom behoudt zij zich het recht voor wijzigingen aan
het beschreven model aan te brengen om technische en/of commerciële redenen.
Neem voor meer informatie contact op met een Speciaal Alfa Romeo Servicepunt.

VERANDERINGEN/WIJZIGINGEN AAN HET VOERTUIG

BELANGRIJK Elke verandering of wijziging aan het voertuig kan ernstige negatieve invloed hebben op de veiligheid en de wegligging ervan,
hetgeen kan leiden tot ongevallen waarbij de inzittenden zelfs dodelijk gewond kunnen raken.

persoonlijke veiligheid;

veiligheid van het voertuig;

milieubescherming.



KENNISMAKING MET DE AUTO

KENNISMAKING MET HET INSTRUMENTENPANEEL

VEILIGHEID

STARTEN EN RIJDEN

NOODGEVALLEN

ONDERHOUD EN ZORG

TECHNISCHE GEGEVENS

SPIDER

INHOUD



Blanco pagina



KENNISMAKING MET DE AUTO
DASHBOARD �................................................................................................................ 8
SLEUTELS........................................................................................................................ 9
CONTACTSLOT.......................................................................................................... 10
ALFA ROMEO-CODESYSTEEM........................................................................ 11
ALARM ........................................................................................................................... 11
PORTIEREN ................................................................................................................. 12
ZITPLAATSEN ........................................................................................................... 13
STUURWIEL ................................................................................................................ 14
ACHTERUITKIJKSPIEGELS ................................................................................. 15
BUITENVERLICHTING .......................................................................................... 16 
INTERIEURVERLICHTING ................................................................................... 18
RUITENWISSERS/-SPROEIER ......................................................................... 19
KLIMAATREGELING ............................................................................................... 20
ELEKTRISCHE RUITEN ......................................................................................... 23
ACHTERKLEP/MOTORKAP ............................................................................... 24
KOPLAMPEN .............................................................................................................. 25
“Alfa DNA”-SYSTEEM ............................................................................................ 27

Grondige kennis van uw nieuwe voertuig begint hier.
Het onderhavige instructieboek geeft een eenvoudige en directe

uitleg van hoe het in elkaar zit en hoe het werkt.
We adviseren u daarom om het te lezen terwijl u comfortabel

in uw auto zit, zodat u de weergegeven
functies direct kunt controleren.
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INSTRUMENTENPANEEL

1. Luchtroosters 2. Linker hendel 3. Instrumentenpaneel 4. Rechterhendel 5. Passagiersairbag 6. Bedieningen op het dashboard 
7. Verwarming/klimaatregeling 8. Stuurwiel 9. Bedieningsknoppen

A0L0144
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DE SLEUTELS

MECHANISCHE SLEUTEL 

Werking

De metalen baard 1 fig. 1 activeert:
❒  de contactschakelaar;
❒  de sloten van de portieren.

SLEUTEL MET AFSTANDSBEDIENING
(waar aanwezig)

Werking

De metalen baard 1 fig. 2 activeert:
❒  de contactschakelaar;
❒  de sloten van de portieren.

Druk op knop 2 om de metalen baard in/uit
te klappen. 1) 1)

1 A0L0005

Portierontgrendeling

Druk kort op de knop Ë:
om de portieren te ontgrendelen en de
plafondverlichting voor een bepaalde tijd
in te schakelen; de richtingaanwijzers
knipperen tweemaal (waar aanwezig).

De portieren worden automatisch
ontgrendeld wanneer de afsluiter van de
brandstoftoevoer in werking treedt.

Als een van de portieren niet goed
gesloten is wanneer de portieren
vergrendeld worden, knippert de led snel
samen met de richtingaanwijzers.

Portiervergrendeling

Druk kort op knop Á: 
om de portieren te vergrendelen en de
plafondverlichting uit te schakelen; de
richtingaanwijzers knipperen eenmaal 
(waar aanwezig).

2 A0L0006

Als een of meerdere portieren open zijn,
worden de portieren niet vergrendeld.
Dit wordt aangegeven door het snel
knipperen van de richtingaanwijzers
(waar aanwezig). De portieren worden
vergrendeld ook als de achterklep open
staat.

Wanneer de portieren van buiten de auto
worden vergrendeld (met de
afstandsbediening), gaat led 1 fig. 3
enkele seconden branden en daarna
knipperen (bewakingsfunctie).

Wanneer de portieren van binnen de auto
worden vergrendeld (door te drukken op
de ≈ knop op het dashboard), blijft de
led continu branden.

3 A0L0007



CONTACTSLOT

De sleutel kan naar 3 verschillende
standen worden gedraaid, fig. 5:

❒  STOP: motor uit, sleutel kan
verwijderd worden, stuur geblokkeerd. 
Sommige elektrische apparaten
(bijv. autoradio, centrale
portiervergrendeling, alarm enz.) kunnen
blijven werken;

❒  MAR: rijstand. Alle elektrische
apparaten/systemen kunnen werken;

❒  AVV: motor starten.

Het contactslot is voorzien van een
beveiliging: als de motor bij de eerste
poging niet aanslaat, moet de sleutel
teruggedraaid worden naar de stand
STOP om opnieuw te kunnen starten. 

2) 3)

5 A0L0010
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SLEUTEL MET AFSTANDSBEDIENING 
BATTERIJ VERVANGEN

Procedure

1)

❒  druk op de knop 1 fig. 4 en klap de
metalen baard 2 uit naar de
openingsstand; draai de schroef 3 naar :
met een kleine schroevendraaier;

❒  trek de batterijhouder 4 naar buiten
en vervang de batterij 5 met
inachtneming van de juiste polariteit;
plaats de batterijhouder 4 weer in de
sleutel en draai schroef 3 naar Á.

4 A0L0008

1) Druk knop 2 alleen in wanneer de
sleutel ver genoeg van het lichaam (vooral
de ogen) en van voorwerpen
die snel beschadigen (bijvoorbeeld
kleding) is verwijderd. Laat de sleutel
nooit onbewaakt achter om te voorkomen
dat iemand (in het bijzonder kinderen) per
ongeluk op de knop drukt.

BELANGRIJK

1) Gebruikte batterijen kunnen schadelijk
zijn voor het milieu als ze niet op de juiste
wijze als afval verwerkt worden. Ze
moeten overeenkomstig de wet in
speciale bakken gedeponeerd worden. Ze
kunnen ook ingeleverd worden bij het Alfa
Romeo Servicenetwerk dat voor hun
verwerking zal zorgen.

WAARSCHUWINGEN

1) De elektronische onderdelen in de
sleutel kunnen beschadigen als de sleutel
aan sterke schokken wordt blootgesteld.
Om een correcte werking van de
inwendige elektronische componenten te
garanderen, mag de sleutel nooit aan
direct zonlicht blootgesteld worden.

WAARSCHUWINGEN
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STUURSLOT

Inschakelen

Wanneer de sleutel op STOP staat, de
sleutel verwijderen en het stuurwiel
verdraaien tot het vergrendelt.

Uitschakelen 4) 5)

Draai het stuur enigszins en draai de
contactsleutel naar de stand MAR.

2) Als er geknoeid is aan het contactslot
(bijv. een poging tot diefstal), laat het dan
controleren bij het Alfa Romeo
Servicenetwerk alvorens te gaan rijden.
3) Neem de sleutel altijd mee als het
voertuig wordt verlaten, om te voorkomen
dat iemand onverhoeds gebruik van de
bedieningselementen maakt. Vergeet niet
de elektrische parkeerrem in te schakelen.
Laat kinderen nooit zonder toezicht in het
voertuig achter.
4) After-market werkzaamheden waarbij
wijzigingen van de stuurinrichting of de
stuurkolom betrokken zijn (bijv. bij
montage van een alarmsysteem) zijn ten
strengste verboden. Dergelijke
werkzaamheden kunnen de prestaties
van het systeem, de garantie en de
veiligheid in gevaar brengen waardoor
het voertuig niet meer aan de
typegoedkeuring voldoet.
5) Neem nooit de mechanische sleutel uit
het slot tijdens het rijden. Het stuurwiel
zal automatisch vergrendeld worden
zodra eraan gedraaid wordt. Dit geldt ook
voor auto’s die gesleept worden.

BELANGRIJK

ALFA ROMEO CODE SYSTEEM

De Alfa Romeo Code verhindert
ongeautoriseerd gebruik van het
voertuig, door het starten van de motor
onmogelijk te maken.

Werking

Elke keer dat de motor wordt gestart
door de sleutel naar de stand MAR te
draaien, stuurt de regeleenheid van het
Alfa Romeo CODE systeem een
herkenningscode naar de
motorregeleenheid (PCM) om de
startblokkering uit te schakelen.

Deze code wordt alleen verzonden als de
regeleenheid van het Alfa Romeo CODE
systeem de door de sleutel verstuurde
code herkent.

Elke keer dat de contactsleutel naar de
stand STOP wordt gedraaid, schakelt het
Alfa Romeo CODE-systeem de functies
van de Powertrain Control Module uit.

Inschakeling van waarschuwingslampje
tijdens het rijden

❒  Als het digitale waarschuwingslampje
Y gaat branden, betekent dit dat het
systeem een zelfdiagnose uitvoert (bijv.
bij een spanningsval).

❒  Als het digitale waarschuwingslampje
Y blijft branden, neem dan contact op
met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

ALARMSYSTEEM

(waar aanwezig)

WERKING VAN HET ALARM

De inschakeling van het alarm wordt
aangegeven door een akoestisch en een
visueel signaal (het knipperen van de
richtingaanwijzers gedurende enkele
seconden). De inschakelwijzen van het
alarm kunnen variëren naargelang de
markt. Er is een maximum aantal cycli
voorzien voor de geluidssignalen en de
alarmknipperlichten. Wanneer het
maximum is bereikt, gaat het systeem
weer normaal werken.

BELANGRIJK Het alarm is aangepast
door de Fabrikant om te voldoen aan de
eisen in de verschillende landen waar het
voertuig op de markt wordt gebracht.

HET ALARM INSCHAKELEN

Richt, bij gesloten portieren en
achterklep en met de sleutel in de stand
STOP of verwijderd, de sleutel met
afstandsbediening op de auto, druk op de
toets Á en laat de toets los. 
Bij bepaalde versies laat het systeem
een geluidssignaal horen en wordt de
portiervergrendeling ingeschakeld.



PORTIEREN

CENTRALE PORTIERVERGRENDELING

De portieren vergrendelen van buitenaf

Druk bij gesloten portieren op de knop Á
van de afstandsbediening of steek en
draai de metalen baard (van de sleutel) in
het slot van het portier. De led 1 fig. 6 op
de knop ≈ op het dashboard gaat
branden om aan te geven dat de
portieren vergrendeld zijn.

De portiervergrendeling vindt plaats als
alle portieren gesloten zijn, onafhankelijk
van het feit of de achterklep geopend of
gesloten is.

6 A0L0007

Portieren ontgrendelen van buitenaf

Druk op de knop Ë van de
afstandsbediening of steek en draai de
metalen baard (van de sleutel) in het slot
van het bestuurdersportier.

De portieren ver-/ontgrendelen van
binnenuit

Druk op knop ≈. De knop is voorzien
van een led-lampje dat aangeeft wanneer
de portieren worden ver-/ontgrendeld. 

Led aan: portieren vergrendeld.

Led uit: portieren ontgrendeld.

NOODVERGRENDELING 
PORTIEREN

Portier passagierszijde

Het passagiersportier is uitgerust met
een inrichting om het portier zonder
stroom te vergrendelen.
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HET ALARM UITSCHAKELEN

Druk op de toets Ë.

BELANGRIJK Als het centrale
portiersvergrendelingssysteem
uitgeschakeld wordt met de metalen
baard van de sleutel, wordt het alarm
niet uitgeschakeld.

HET ALARM UITSLUITEN

Om het diefstalalarm volledig buiten
werking te stellen (bijv. als het voertuig
lang niet wordt gebruikt), het voertuig
afsluiten door de metalen baard van de
sleutel in het slot om te draaien.

VOLUMETRISCHE BEVEILIGING/
HELLINGSHOEKDETECTIE

Om de juiste werking van de beveiliging
te garanderen, de zijruiten volledig
sluiten.

Om de volumetrische beveiliging uit te
schakelen, de contactsleutel twee keer
achter elkaar van STOP naar MAR
draaien, schakel daarna het alarm binnen
15 seconden in, door op de toets Á op de
afstandsbediening te drukken.

Om ook de hellingshoekdetectie uit te
schakelen, de contactsleutel drie keer
achter elkaar van STOP naar MAR
draaien, schakel daarna het alarm binnen
15 seconden in, door op de toets Á op de
afstandsbediening te drukken.
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STOELEN

INSTELLINGEN

Verstellen in lengterichting

(waar aanwezig)

Trek hendel 1 fig. 8 omhoog en schuif de
stoel naar voren of naar achteren: in de
rijstand moeten de armen op de rand van
het stuurwiel rusten. 6) 7)

8 A0L0011

Steek de metalen baard van de
contactsleutel in de behuizing 1 fig. 7 en
draai hem rechtsom, om het portier te
vergrendelen. 

Om de werking van de portiersloten weer
te herstellen (alleen als de acculading
hersteld is), als volgt te werk gaan:

❒  druk op de knop Ë van de
afstandsbediening;

of

❒  druk op de knop ≈ voor
portiervergrendeling/-ontgrendeling op
het dashboard;

7 A0L0036

of

❒  steek de metalen baard van de
contactsleutel in het slot van het
voorportier;

of

❒  trek aan de binnenhandgreep van het
portier.

Initialisatie mechanisme portier
openen/sluiten

Als de accu is losgekoppeld of als een
zekering is doorgebrand, dan moet het
open-/sluitmechanisme als volgt opnieuw
geïnitialiseerd worden:

❒  sluit alle portieren;

❒  druk op de knop Ë van de sleutel of op
de knop ≈ voor portiervergrendeling/-
ontgrendeling op het dashboard;

❒  druk op de knop Á van de sleutel of op
de knop ≈ voor portiervergrendeling/-
ontgrendeling op het dashboard;



STUURWIEL

Het stuurwiel kan in axiale en verticale
richting versteld worden.

Laat voor het verstellen hendel 1 fig. 10
los, door deze naar voren te duwen 
(stand A). Trek na het verstellen hendel 1
naar het stuur (stand B) om hem te
vergrendelen. 9) 10) 

10 A0L0012
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Hoekverstelling rugleuning
(waar aanwezig)

Trek hendel 2 fig. 9 omhoog en stel
tegelijkertijd de hoek van de 
rugleuning in.

Vanwege de speciale sportconfiguratie
van de auto, kan de rugleuning in drie
standen worden gezet. 

6) 8) 2)

Hoogteverstelling 
(waar aanwezig)

Om de ideale rijstand te verkrijgen, kan
ook de hoogte van de stoelen worden
afgesteld. Voor deze verstelling is
gebruik van werkplaatsapparatuur
nodig: neem contact op met een Speciaal
Alfa Romeo Servicepunt.

9 A0L0117

6) Voer de aanpassingen alleen uit
wanneer de auto stilstaat.
7) Controleer na het loslaten van de
hendel of de stoel goed geblokkeerd is
door te proberen hem naar voren en naar
achteren te schuiven. Als de stoel niet
goed op zijn plaats is vergrendeld zou dat
kunnen leiden tot plotselinge verplaatsing
van de stoel waardoor de bestuurder de
controle over het voertuig verliest.
8) Voor optimale bescherming moet de
rugleuning rechtop gezet worden, moet
men goed tegen de rugleuning aanzitten
en moet de gordel goed aansluiten op de
borst en het bekken.

BELANGRIJK

2) De stoffen bekleding van de stoelen is
ontworpen om bestand te zijn tegen
slijtage op de lange termijn, onder
normale gebruiksomstandigheden van de
auto.
Er moeten wel enkele
voorzorgsmaatregelen getroffen worden.
Vermijd excessief schuren tegen
kledingaccessoires zoals metalen gespen
en klittenband die, als ze veel druk
uitoefenen in een klein gebied, zouden
kunnen afbreken, met beschadiging van
de bekleding als gevolg.

BELANGRIJK

A

B
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ACHTERUITKIJKSPIEGELS

BINNENSPIEGEL

Verstellen 

Gebruik de hendel 1 fig. 11 om de spiegel
in twee standen te zetten: normaal of
anti-verblindingsstand.

BUITENSPIEGELS

Elektrisch verstellen 

De spiegels kunnen alleen worden
versteld met de contactsleutel in stand
MAR.

Selecteer de spiegel die u wilt verstellen
met knop 3 fig. 12:

❒  knop in stand 1: 
linker spiegel gekozen;

11 A0L0013

❒  knop in stand 2: rechter spiegel
gekozen.

Hierna kan de gekozen spiegel worden
versteld door knop 4 in te drukken in de
vier richtingen van de pijlen. 

11)

BELANGRIJK Draai na het afstellen
systeem 3 in stand 0 om onverwachtse
bewegingen te voorkomen.

12 A0L0014

9) De verstelling mag alleen bij stilstaand
voertuig en uitgeschakelde motor
gebeuren.
10) After-market werkzaamheden
waarbij wijzigingen van de stuurinrichting
of de stuurkolom betrokken zijn (bijv. bij
montage van een alarmsysteem) zijn ten
strengste verboden. Dergelijke
werkzaamheden kunnen de prestaties
van het systeem, de garantie en de
veiligheid in gevaar brengen waardoor
het voertuig niet meer aan de 
typegoedkeuring voldoet.

BELANGRIJK



Handmatig inklappen van de spiegels

Klap indien nodig de buitenspiegels in
door ze van stand 1 in stand 2 fig. 13 te
zetten.

BELANGRIJK Tijdens het rijden moeten
de spiegels altijd in stand 1 staan.

Spiegelverwarming
(indien aanwezig)

Druk op knop fig. 14 om deze functie
in te schakelen. 
Inschakeling wordt aangegeven met het
digitale lampje op het display. 
Druk nogmaals op om de functie van
tevoren uit te schakelen.

13 A0L0015

14 A0L0025

BUITENVERLICHTING

Met de linkerhendel fig. 15 worden de
meeste buitenlichten bediend.

De buitenverlichting kan alleen worden
ingeschakeld met de contactsleutel in de
stand MAR.

Het instrumentenpaneel en de
bedieningselementen op het dashboard
en de middelste tunnel gaan tegelijk
branden met de buitenverlichting.

15 A0L0020
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11) De buitenspiegel is bolvormig;
hierdoor wordt de afstandswaarneming
enigszins vertekend.

BELANGRIJK
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DRL (Dagverlichting)

Met de contactsleutel op MAR en
draaischakelaar 1 fig. 15 naar å
gedraaid, gaat de dagverlichting aan. 
De andere lichten en de
binnenverlichting blijven uit.

BELANGRIJK De dagrijlichten zijn een
alternatief voor het dimlicht in landen
waarin het verplicht is om de lichten
overdag in te schakelen, waar dit niet
verplicht is, is het gebruik van de
dagrijlichten toegestaan.

BELANGRIJK De dagrijlichten mogen
niet gebruikt worden ter vervanging van
het dimlicht tijdens het rijden in het
donker en in tunnels.

Het gebruik van de dagrijlichten wordt
geregeld door de
wegenverkeerswetgeving van het land
waar u rijdt. Neem de wettelijke
voorschriften in acht.

STADSLICHT EN DIMLICHT

Met de contactsleutel in de stand MAR
en de draaischakelaar 1 fig. 15 naar 2.
Gedraaid, gaan de dagrijlichten uit en de
stadslichten en het dimlicht aan. 
Het waarschuwingslampje 3 op het
instrumentenpaneel gaat branden.

PARKEERLICHTEN

Deze lichten kunnen alleen worden
ingeschakeld met de contactsleutel in de
stand STOP of verwijderd, door de ring 
1 fig. 15 eerst naar de stand å en
vervolgens naar de stand 2 te draaien. 
Het controlelampje 3 op het
instrumentenpaneel gaat branden.

GROOTLICHT

Om het grootlicht in te schakelen, moet
de draaischakelaar A op 2 staan, en de
hendel naar het stuurwiel tot voorbij de
aanslag worden getrokken. 
Het controlelampje 1 op het
instrumentenpaneel gaat branden.
Wanneer de hendel weer naar het
stuurwiel tot voorbij de aanslag wordt
getrokken, wordt het grootlicht
uitgeschakeld, gaat het dimlicht weer
branden en dooft het controlelampje 1.

GROOTLICHTSIGNAAL

Trek hiervoor de hendel naar het
stuurwiel (instabiele stand), ongeacht de
stand van de draaischakelaar 1 fig. 15.
Het controlelampje 1 op het
instrumentenpaneel gaat branden.

RICHTINGAANWIJZERS

Zet de linkerhendel fig. 15 in de
(stabiele) stand:

❒  omhoog: schakelt de richtingaanwijzer
rechts in;

❒  omlaag: schakelt de richtingaanwijzer
links in.
Het controlelampje D of F knippert op
het instrumentenpaneel.
De richtingaanwijzers worden
automatisch uitgeschakeld als het
stuurwiel weer wordt rechtgezet.

“FOLLOW ME HOME” SYSTEEM

Met dit systeem kan de ruimte vóór de
auto gedurende bepaalde tijd verlicht
worden.

Inschakelen

Trek, met de contactsleutel in de stand
STOP of verwijderd, de linkerhendel fig.
15 binnen 2 minuten na het uitzetten van
de motor naar het stuurwiel. 
Elke keer dat de hendel wordt bediend,
blijft de verlichting 30 seconden langer
branden, tot een maximum van 
210 seconden; hierna wordt de
verlichting automatisch uitgeschakeld.

Uitschakelen

Houd de hendel fig. 15 langer dan 2
seconden naar het stuurwiel getrokken.



MISTACHTERLICHT

Werking

Druk op de knop 4 fig. 16 om het licht in
of uit te schakelen.

De led op de knop gaat branden om aan te
geven dat het mistachterlicht is
ingeschakeld. Het mistachterlicht gaat
alleen branden als het dimlicht is
ingeschakeld.

16 A0L0024

INTERIEURVERLICHTING

PLAFONDVERLICHTING

Het lampenglas van plafondverlichting 1
fig. 17 kan in drie standen worden gezet:

❒  rechts ingedrukt: lampje altijd aan

❒  links ingedrukt: lampje altijd uit

❒  middelste stand (neutraal): het lampje
gaat aan/uit bij het openen/sluiten van de
portieren.

17 A0L0060

TIJDSCHAKELING
PLAFONDVERLICHTING

Om het in-/uitstappen in het donker en
op slecht verlichte plaatsen te
vergemakkelijken zijn er twee
tijdregelingen voorzien.

Tijdregeling bij het instappen

De plafondverlichting gaat als volgt
branden:

❒  ongeveer 10 seconden wanneer de
portieren worden ontgrendeld;

❒  ongeveer 3 minuten wanneer een van
de portieren wordt geopend;

❒  ongeveer 10 seconden wanneer een
van de portieren wordt gesloten.
De tijdregeling wordt onderbroken
wanneer de sleutel in de stand “MAR”
wordt gezet.
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Tijdschakeling bij het uitstappen

Als de sleutel uit het contactslot wordt
verwijderd, gaat de plafondverlichting
op de volgende manieren branden:

❒  ongeveer 10 seconden, als de sleutel
binnen 2 minuten na het uitschakelen van
de motor wordt verwijderd;

❒  ongeveer 3 minuten wanneer een van
de portieren wordt geopend;

❒  ongeveer 10 seconden wanneer een
van de portieren wordt gesloten.
De tijdsregeling stopt automatisch
wanneer de portieren vergrendeld
worden.

RUITENSPROEIER / -WISSER

Werkt alleen met de contactsleutel in de
stand MAR.

Werking

12) 13)

Draaischakelaar 1 fig. 18 kan in de
volgende standen gezet worden:

å    ruitenwissers uit;

wissen met interval;

langzaam continu wissen;

snel continu wissen.

18 A0L0021

Zet de hendel omhoog (onstabiele stand)
om de tijdelijke snelle wisstand in te
schakelen. Bij het loslaten keert de
hendel terug naar de beginstand en
wordt de werking van de ruitenwissers
automatisch afgebroken.

Met draaischakelaar 1 fig. 18 in stand
, wordt de wissnelheid automatisch

aan de voertuigsnelheid aangepast.

12) Gebruik de ruitenwisser niet om
opgehoopte sneeuw of ijs van de voorruit
te verwijderen. Onder dergelijke
omstandigheden wordt bij overbelasting
van de ruitenwisser de beveiliging
ingeschakeld, waardoor de ruitenwisser
enkele seconden wordt uitgeschakeld.
Als de ruitenwisser hierna niet meer
werkt (ook niet nadat de auto opnieuw
gestart is met de sleutel), contact
opnemen met een speciaal Alfa Romeo
Servicepunt. 
13) Schakel de ruitenwisser niet met van
de ruit opgetilde wisserbladen in.

BELANGRIJK
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KLIMAATREGELING

VERWARMING EN VENTILATIE 

2)

1       regelknop luchttemperatuur (mengsel warme/koude lucht);
2       aan-/uitschuif interne luchtrecirculatie;
3       knop voor inschakeling/regeling ventilator:
4       draaiknop luchtverdeling:
μ lucht uit luchtroosters in het midden en aan de zijkanten;
∑ lucht uit uitstroomopeningen in het midden, de zijkanten en de beenruimten;
∂ lucht uit luchtroosters naar beenruimten;
∏ lucht uit luchtroosters naar beenruimten en zijkanten en naar voorruit;
- lucht uit uitstroomopeningen naar voorruit en aan zijkanten.

19 A0L0003
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HANDBEDIENDE KLIMAATREGELING/VERWARMING (waar aanwezig)

2)

1       regelknop luchttemperatuur (mengsel warme/koude lucht);
2       aan-/uitschuif interne luchtrecirculatie;
3       knop voor inschakeling/regeling ventilator:
4       draaiknop luchtverdeling:
5       aan-/uitknop compressor klimaatregeling;
6)     spiegelverwarmingsknop.

20 A0L0019
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Met knop 4 kan de in het voertuig gevoerde lucht via vijf verdeelopties alle zones van het interieur bereiken:
μ lucht uit luchtroosters in het midden en aan de zijkanten;
∑ lucht uit uitstroomopeningen in het midden, de zijkanten en de beenruimten;
∂ lucht uit luchtroosters naar beenruimten;
∏ lucht uit luchtroosters naar beenruimten en zijkanten en naar voorruit;
- lucht uit uitstroomopeningen naar voorruit en aan zijkanten.

2) Het systeem gebruikt een koelmiddel dat compatibel is met de wetten die van kracht zijn in de landen waar het voertuig wordt verkocht,
R134a van 1234yf (aangeduid op een specifiek plaatje in de motorruimte). Het gebruik van andere koelmiddelen heeft invloed op de efficiency
en de conditie van het systeem. Ook de compressorkoelmiddelen moeten compatibel zijn met het aangeduide koelmiddel.

BELANGRIJK
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ELEKTRISCHE RUITBEDIENING

Deze werkt met de contactsleutel in de
stand MAR en gedurende ongeveer drie
minuten nadat de contactsleutel naar de
stand STOP is gedraaid of verwijderd is
tenzij een van de portieren geopend is. 
De bedieningstoetsen zitten op de
middelste tunnel. 14)

BEDIENINGSELEMENTEN

1 - open/sluiten linkerruit;

2 - open/sluiten rechterruit;

Druk op bijbehorende toetsen om de
gewenste ruit te openen/sluiten.

Wanneer een van de twee toetsen kort
wordt ingedrukt, beweegt de ruit in
“stappen”; als de knop ingedrukt wordt
gehouden om de ruit te openen, wordt de
“continue automatische” werking
geactiveerd.

21 A0L0002

Als er opnieuw op de toets wordt
gedrukt, stopt de ruit in de huidige stand.
Als de toets enkele seconden ingedrukt
wordt gehouden, gaat de ruit
automatisch open of dicht (alleen met de
contactsleutel in de stand MAR).

Continue automatische werking 
(waar aanwezig)

Deze wordt geactiveerd door langer dan
een halve seconde op een van de twee
toetsen te drukken. De ruit stopt
wanneer de eindaanslag wordt bereikt,
of wanneer de toets opnieuw wordt
ingedrukt.
De toets kan zowel aan bestuurderszijde
als aan passagierszijde gebruikt worden,
maar alleen om de ruit te laten zakken.

Initialisatie elektrische ruitbediening

Na een stroomonderbreking van de
regeleenheden (accu vervangen of
losgekoppeld of zekeringen van de
regeleenheden voor elektrische
ruitbediening vervangen), moet de
automatische ruitbediening hersteld
worden.
De initialisatieprocedure moet met
gesloten portieren uitgevoerd worden,
zoals hieronder beschreven: 

❒  open de ruit in het bestuurdersportier
volledig door de bedieningsknop ten
minste drie seconden ingedrukt te
houden nadat de laagste stand is bereikt;

❒  sluit de ruit in het bestuurdersportier
volledig en houd de knop ten minste drie
seconden ingedrukt, nadat de hoogste
stand is bereikt; 

❒  herhaal stappen 1 en 2 voor de ruit
aan passagierszijde; 

❒  controleer na afronding van de
initialisatie of de automatische
ruitbediening goed werkt.

14) Oneigenlijk gebruik van de
elektrische ruitbediening kan gevaarlijk
zijn. Controleer voor en tijdens het
bedienen van de ruit altijd of de
passagiers niet kunnen worden verwond
door de bewegende ruit of door
voorwerpen die door de ruit worden
meegesleept of geraakt. Verwijder altijd
de sleutel uit het contactslot als de auto
wordt verlaten om te voorkomen dat
onverwachtse bediening van de
elektrische ruitbediening gevaar oplevert
voor de achtergebleven passagiers.

BELANGRIJK
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ACHTERKLEP/MOTORKAP

15)

OPENEN

BELANGRIJK Tijdens normaal gebruik
kan de temperatuur in de bagageruimte
oplopen tot meer dan 65°C. Wees
voorzichtig tijdens transport van
voorwerpen die bij dergelijke
temperaturen beschadigd kunnen raken. 
Bewaar geen spuitbussen in de auto:
ontploffingsgevaar. Spuitbussen mogen
niet blootgesteld worden aan
temperaturen hoger dan 50°C.

Procedure 16) 17)

❒  trek, bij geopend bestuurdersportier,
aan hendel 1 fig. 22, die zich op het punt
bevindt dat aangegeven is in de
afbeelding;

22 A0L0037

❒  trek de achterklep omhoog en maak
de steunstang 2 fig. 23 uit de
vergrendeling 3;

❒  steek het uiteinde van de stang in
zitting 4 fig. 24, zorg ervoor dat de stang
vast komt te zitten in de kleinste opening
van de borgclip. Houd de achterklep
omhoog tot de stang goed op zijn plaats
vastzit. 18)

23 A0L0038

I

BELANGRIJK Houd de achterklep bij het
omhoog brengen goed vast, om te
voorkomen dat een externe gebeurtenis
(bijv. een windvlaag) de achterklep
plotseling opent tot de eindaanslag.
Forceer bovendien de achterklep niet
verder dan de openingsstand die nodig is
om de steunstang 2 vast te zetten in de
opening van de borgclip, om beschadiging
van het voertuig of gebroken ruiten te
voorkomen.

24 A0L0039
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SLUITEN

Procedure 19)

❒  houd de achterklep met één hand
omhoog en gebruik de andere om stang 2
fig. 23 uit zitting 4 fig. 24 te verwijderen
en zet hem in de vergrendeling 3 fig. 23; 

❒  laat de motorkap tot op ongeveer 20
cm van de motorruimte zakken en laat
hem dan vallen. Controleer of de
achterklep goed gesloten is (niet alleen
met de beveiliging vergrendeld) door te
proberen hem op te tillen. Als de
motorkap niet volledig gesloten is,
probeer dan niet erop te drukken,
maar open hem opnieuw en herhaal de
handeling.

BELANGRIJK Controleer altijd of de
motorkap goed vergrendeld is om te
voorkomen dat deze open gaat
tijdens het rijden.

KOPLAMPEN

LICHTBUNDEL AFSTELLEN

Een goede afstelling van de koplampen is
belangrijk voor het comfort en de
veiligheid van de bestuurder en alle
overige weggebruikers. Dit wordt
bovendien geregeld door specifieke
voorschriften van de
wegenverkeerswetgeving.

De koplampen moeten op de juiste wijze
gericht zijn om de beste zichtcondities
voor alle bestuurders te garanderen. 
Neem contact op met het Speciale Alfa
Romeo Servicepunt om de koplampen te
laten controleren en afstellen. 

KOPLAMPAFSTELLING IN HET
BUITENLAND

De dimlichten zijn afgesteld voor gebruik
in het land waar de auto oorspronkelijk is
gekocht. 

In landen waar op de andere weghelft
wordt gereden, moet, om verblinding van
tegenliggers te voorkomen, de richting
van de lichtbundel gewijzigd worden, ga
hiervoor als volgt te werk:

❒  open de beschermflap 1 fig. 25 op de
binnenste wielkuip; deze kan gevonden
worden door het stuur helemaal te
draaien;

15) De maximaal toegestane belading
van de bagageruimte, in aanvulling op de
bijgeleverde kits, bedraagt 15  kg.
16) Wanneer u iets in de achterste
bagageruimte wilt leggen of eruit halen,
let dan op onderdelen die heet zouden
kunnen zijn vanwege de ernaast liggende
motorruimte. Gevaar voor ernstige
brandwonden.
17) Verricht deze handelingen uitsluitend
bij een stilstaande auto.
18) De achterklep zou
plotseling dicht kunnen vallen als de
steunstang niet goed is geplaatst.
19) De achterklep moet uit
veiligheidsoverwegingen
altijd correct gesloten zijn tijdens het
rijden. Controleer dus altijd of de
achterklep goed gesloten en vergrendeld
is. Als u tijdens het rijden merkt dat de
achterklep niet goed vergrendeld is, stop
dan onmiddellijk en sluit hem op de 
juiste wijze.

BELANGRIJK
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❒  steek uw hand in de opening achter de
flap, zoek de geklemde beschermdop 
2 fig. 26 en verwijder hem;

❒  neem de bijgeleverde
schroevendraaier uit de bagageruimte en
steek deze in de opening;

❒  draai de schroef zoals afgebeeld in 
fig. 26 tot u de vergrendeling hoort
klikken;

❒  monteer de beschermdop 2 weer. 

25 A0L0142

De procedure moet uitgevoerd worden
op beide koplampen.

Bij versies met Bi-LED koplampen
moeten, om verblinding van tegenliggers
te voorkomen, delen van de koplamp
worden afgedekt in overeenstemming
met de wegenverkeerswetgeving van het
land waarin u rijdt.

26 A0L0141

Verstel beide koplampen zoals
weergegeven in fig. 27.

27 A0L0145
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Alfa DNA-SYSTEEM 
(dynamische controle 
van de auto)

Dit systeem wordt bediend met hendel 1
fig. 28 (op de tunnelconsole) hiermee
kunnen vier verschillende rijmodi
geselecteerd worden overeenkomstig de
rijstijl en de conditie van het wegdek:

❒  d = Dynamic of Race
(sportieve rijmodus);

❒  n = Natural (rijmodus voor normale
omstandigheden);

❒  a = All Weather (rijmodus voor
omstandigheden met weinig grip, zoals in
regen of sneeuw).

28 A0L0108

De hendel 1 is monostabiel en keert dus
altijd terug naar de middelste stand.

De gekozen rijmodus wordt aangegeven
met een brandende led op het paneel en
een indicatie op het display.

Het systeem werkt ook op de
dynamische regelsystemen van het
voertuig (motor, stuurinrichting, ESC,
ASR, ELEKTRONISCH Q2 systemen, etc.).

“Natural”-MODUS

Deze modus wordt aanbevolen door de
fabrikant en is bedoeld voor comfort en
veiligheid in rijomstandigheden met
normale grip.

“DYNAMIC”-MODUS

BELANGRIJK Tijdens de eerste 250 km
dat met de auto wordt gereden, zijn de
Dynamic- en de Race-modus
uitgeschakeld. Tijdens deze initiële
inrijperiode is het raadzaam een
agressieve rijstijl te vermijden, zodat in
de loop van de tijd de beste
schakelprestaties kunnen worden
verkregen.

Inschakelen

Zet hendel 1 fig. 28 omhoog (naar letter
“d”) en houd hem gedurende een halve
seconde in deze stand tot de
bijbehorende led gaat branden en de
inschakelingsindicatie “Dynamic” op het
display verschijnt.
Wanneer hendel 1 wordt losgelaten,
keert deze terug naar
de middelste stand.

Uitschakelen

Om de “Dynamic” modus uit te schakelen
en terug te keren naar “Natural”, hendel 1
fig. 28 omlaag zetten (naar letter “a”) en
hem gedurende een halve seconde in
deze stand houden. 

“Race”-MODUS

Inschakelen

Beweeg hendel 1 fig. 28 omhoog (naar
letter “d”) en houd hem gedurende 5
seconden in deze stand tot de
inschakelingsindicatie “Race” op het
display verschijnt.
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Uitschakelen

Om de “Race”-modus uit te schakelen en
terug te keren naar “Dynamic”, hendel 1
fig. 28 omlaag zetten (naar letter “a”) en
hem gedurende een halve seconde in
deze stand houden.

“ALLWeather”-MODUS

Inschakelen

Zet hendel 1 fig. 28 omlaag (naar letter
“a”) en houd hem gedurende een halve
seconde in deze stand tot de
bijbehorende led gaat branden en de
inschakelingsindicatie “All Weather” op
het display verschijnt.

Uitschakelen

Om de “All Weather” modus uit te
schakelen en terug te keren naar
“Natural”, hendel 1 fig. 28 omhoog zetten
(naar letter “d”) en een halve seconde in
deze stand houden.
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In dit deel van het instructieboek vindt u alle
informatie die  u nodig hebt om het instrumentenpaneel 

goed te begrijpen, te interpreteren en te gebruiken.
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BEDIENINGSPANEEL EN BOORDINSTRUMENTEN

DISPLAY MET METRISCHE EENHEDEN

1. Motorkoelvloeistofmeter 2. Klok 3. Kilometerteller 4. Indicator modus/ingeschakelde versnelling 5. Schakelindicator 
6. Buitentemperatuur 7. Brandstofmeter (de driehoek rechts van het symbool geeft de zijde van de auto met de vulopening aan) 
8. Zone bestemd voor weergave van het digitale waarschuwingslampje dat bij het getoonde bericht hoort 9. Trip kilometerteller 
10. Snelheidsmeter 11. Rijprogramma “Alfa DNA”-systeem 12. Berichten of informatie op display 13. Totale kilometerstand.

29 A0L0118
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DISPLAY MET IMPERIALE EENHEDEN

1. Motorkoelvloeistofmeter 2. Klok 3. Kilometerteller 4. Indicator modus/ingeschakelde versnelling 5. Schakelindicator 
6. Buitentemperatuur 7. Brandstofmeter (de driehoek rechts van het symbool geeft de zijde van de auto met de vulopening aan) 
8. Zone bestemd voor weergave van het digitale waarschuwingslampje dat bij het getoonde bericht hoort 9. Trip kilometerteller 
10. Snelheidsmeter  11. Rijprogramma “Alfa DNA”-systeem 12. Berichten of informatie op display 13. Totale kilometerstand.

30 A0L0129
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DISPLAY

De auto is uitgerust met een display dat,
op basis van de eerder instellingen,
tijdens het rijden nuttige informatie zal
verschaffen.

SCHAKELINDICATOR

De GSI (Gear Shift Indicator) adviseert
de bestuurder een andere versnelling in
te schakelen via een speciaal bericht 5
fig. 29, 30 op het instrumentenpaneel.
Via de GSI wordt de bestuurder
gewaarschuwd dat een andere
versnelling brandstofbesparing kan
opleveren.
Daarom is het raadzaam om wanneer u
brandstofconsumptie wilt verminderen
tijdens het rijden, zich bij de modi
“Natural” of “All Weather” te houden en
de suggesties te volgen van de Gear
Shift Indicator, waar
verkeersomstandigheden dit toelaten.
Wanneer het pictogram (�) op het
instrumentenpaneel wordt
weergegeven, stelt de GSI een hogere
versnelling voor, en als het pictogram (�)
wordt weergegeven, stelt de GSI een
lagere versnelling voor.

BELANGRIJK De GSI is niet ingeschakeld
als de versnellingsbak in de
automatische modus staat.

De aanduiding op het
instrumentenpaneel blijft branden
zolang de bestuurder niet schakelt of
zolang de rijomstandigheden niet
terugkeren naar een situatie waarin
schakelen niet nodig is om het verbruik
te optimaliseren.

BEDIENINGSKNOPPEN fig. 31

�: om het weergegeven scherm en de
betreffende opties naar beneden te
doorlopen of om de weergegeven
waarde te verhogen.

SET/N: kort indrukken om het menu te
openen en/of naar het volgende scherm
te gaan of de keuze te bevestigen.
Ingedrukt houden om naar het
standaardscherm terug te keren.

�: om het weergegeven menu en de
betreffende opties naar beneden te
doorlopen of om de weergegeven
waarde te verlagen.

BELANGRIJK Met de knoppen � en �
worden verschillende functies
ingeschakeld afhankelijk van de
volgende omstandigheden:
❒  hiermee kan binnen het menu naar
beneden of naar boven door de opties
gebladerd worden;
❒  zorgen tijdens instellingen voor het
verhogen en verlagen van de
weergegeven waarde;
❒  hiermee kan buiten het menu
de helderheid van het
instrumentenpaneel worden
aangepast.

HOOFDMENU

Het menu bestaat uit een serie opties die
gekozen kunnen worden met de knoppen
� en �waarna de verschillende
onderstaande keuze- en
instellingsmogelijkheden (Setup) worden
geboden.

31 A0L0125
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Sommige opties hebben een submenu.
Het menu wordt geactiveerd door de
knop SET/N kort in te drukken.
Het menu omvat de volgende opties:

❒  MENU

❒  SNELHEIDSPIEP

❒  INSCHAKELING/GEGEVENS TRIP B

❒  TIJD INSTELLEN

❒  DATUM INSTELLEN

❒  AUTOMATISCH AFSLUITEN (waar
aanwezig)

❒  MEETEENHEDEN

❒  TAAL

❒  VOLUME WAARSCHUWINGEN

❒  ZOEMER/PIEP
VEILIGHEIDSGORDELS (kan alleen
worden weergegeven nadat het SBR-
systeem door een Speciaal Alfa Romeo
Servicepunt is uitgeschakeld) 

❒  SERVICE

❒  AIRBAG/PASSAGIERSAIRBAG

❒  DAGRIJLICHTEN (waar aanwezig)

❒  MENU AFSLUITEN

Een optie in het hoofdmenu zonder een
submenu kiezen:

❒  druk kort op de knop SET/N om de
instelling van het hoofdmenu die
gewijzigd moet worden te selecteren;

❒  druk op de knop � of � (deze telkens
indrukken) om de nieuwe instelling te
selecteren;
❒  druk kort op de knop SET/N om de
nieuwe instelling op te slaan en terug te
gaan naar de eerder geselecteerde optie
in het hoofdmenu.

Een optie in het hoofdmenu met een
submenu kiezen:

❒  druk kort op de
knop SET/N om de eerste
optie van het submenu weer te geven;
❒  druk op de knop � of �(telkens
indrukken) om door alle opties in het
submenu te scrollen;
❒  druk kort op de
knop SET/N om de optie van het
weergegeven submenu te selecteren en
het desbetreffende submenu te openen;
❒  druk op de knop � of � (deze telkens
indrukken) om de nieuwe instelling voor
deze specifieke submenu-optie te
selecteren;

❒  druk kort op de knop SET/N om
tegelijkertijd de instelling op te slaan en
terug te gaan naar hetzelfde item in
het eerder geselecteerde menu.

TRIP-COMPUTER

De Trip-computer geeft informatie over
de werking van de auto weer op het
display, wanneer de contactsleutel in de
stand MAR staat.

Met deze functie kunnen twee
afzonderlijke reizen worden aangemaakt,
“Trip A” en Trip B” genaamd, waarmee
“volledige reizen” van de auto worden
bewaakt. Beide functies werken
onafhankelijk van elkaar.

Beide geheugens kunnen gereset worden:
reset - begin van een nieuwe rit.

“Trip A” geeft informatie over:

❒  Actieradius

❒  Afgelegde afstand

❒  Gemiddeld verbruik

❒  Huidig verbruik

❒  Gemiddelde snelheid

❒  Reistijd

“Trip B” geeft informatie over:

❒  Afgelegde afstand B

❒  Gemiddeld verbruik B

❒  Gemiddelde snelheid B

❒  Reistijd

“Trip B” kan worden uitgeschakeld. 
De parameters “Actieradius” en “Huidig
verbruik” kunnen niet worden gereset. 
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LAMPJES EN BERICHTEN

BELANGRIJK Het waarschuwingslampje op het instrumentenpaneel gaat branden en er verschijnt een speciaal bericht en/of er klinkt
een geluidssignaal, wanneer van toepassing. Deze meldingen zijn korte waarschuwingen en mogen vanwege hun beknopte karakter
niet worden beschouwd als volledig en/of een alternatief voor de informatie die is opgenomen in het Instructieboek. Het wordt
daarom geadviseerd het instructieboek altijd aandachtig te lezen. Zie de informatie in dit hoofdstuk in de gevallen dat een storing
wordt gemeld.

BELANGRIJK De storingen die op het display worden weergegeven, kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: ernstige
storingen en minder ernstige storingen. Ernstige storingen worden herhaaldelijk en langdurig weergegeven. Minder ernstige
storingen worden kort herhaaldelijk weergegeven. De herhaaldelijke weergave op het display van beide categorieën kan onderbroken
worden. Het lampje op het instrumentenpaneel blijft branden tot de oorzaak van de storing is verholpen.

LAMPJES OP INSTRUMENTENPANEEL

Lampjes op het paneel Betekenis Wat te doen

Herstel het remvloeistofniveau en controleer of het
lampje is uitgegaan. 
Als het waarschuwingslampje blijft branden, neem dan
contact op met een speciaal Alfa Romeo Servicepunt.

Zet de handrem los, controleer daarna of het lampje
gedoofd is.
Als het waarschuwingslampje blijft branden, neem dan
contact op met een speciaal Alfa Romeo Servicepunt.

ONVOLDOENDE REMVLOEISTOF/HANDREM
INGESCHAKELD
Het waarschuwingslampje gaat branden wanneer de
contactsleutel naar de stand MAR wordt gedraaid en
moet enkele seconden later doven.

Remvloeistofniveau te laag
Dit lampje gaat branden wanneer het remvloeistofniveau
in het reservoir zich onder het minimumpeil bevindt,
bijvoorbeeld door een lek in het remcircuit.

Handrem aangetrokken
Het lampje gaat branden wanneer de handrem is
aangetrokken.
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Lampjes op het paneel Betekenis Wat te doen

Rijd heel voorzichtig naar het dichtstbijzijnde
Alfa Romeo Servicepunt 
om het systeem onmiddellijk te laten controleren. 

20) 21)

Raadpleeg het Alfa Romeo Servicenetwerk voor een

permanente uitschakeling van de zoemer van het 

SBR-systeem (Seat Belt Reminder). 

Het systeem kan via het instellingenmenu opnieuw

worden ingeschakeld.

EBD-FOUT
Wanneer de lampjes x (rood) en > (geel) bij draaiende
motor tegelijk gaan branden, dan is er een storing in het
EBD-systeem of is het systeem niet beschikbaar. In dit
geval kunnen de achterwielen bij hard remmen plotseling
blokkeren waardoor de auto begint te slippen. 
Op het display verschijnt een speciaal bericht.

STORING AIRBAG
Wanneer de contactsleutel naar MAR wordt gedraaid,
gaat het lampje branden, maar dit moet na enkele
seconden doven.
Als het lampje brandt, dan duidt dit op een storing in het
airbagsysteem. 
Op het display verschijnt een speciaal bericht.

VEILIGHEIDSGORDELS NIET VASTGEMAAKT
(waar aanwezig)

Het waarschuwingslampje blijft branden, als de auto
stationair draait en de veiligheidsgordel van de
bestuurder niet naar behoren is vastgemaakt.
Het waarschuwingslampje gaat knipperen en er klinkt een
zoemer, als met de auto wordt gereden, terwijl de
veiligheidsgordel van de bestuurder niet naar behoren is
vastgemaakt.
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Lampjes op het paneel Betekenis Wat te doen

Rijd zeer voorzichtig en neem zo snel mogelijk contact op
met een speciaal 
Alfa Romeo Servicepunt.

ABS-FOUT

Het lampje gaat branden wanneer de contactsleutel naar
de stand MAR wordt gedraaid, maar het moet even later
doven. Het lampje gaat branden om een systeemstoring
aan te geven. 
In dat geval blijft het remsysteem normaal werken, maar
met uitsluiting van het ABS-systeem.

Op het display verschijnt een speciaal bericht.

FRONTAIRBAG PASSAGIERSZIJDE UITGESCHAKELD

Het lampje “gaat branden wanneer de frontairbag aan
passagierszijde is uitgeschakeld.

Wanneer de airbag van de passagier op de voorstoel is
ingeschakeld en de contactsleutel naar MAR wordt
gedraaid, gaat het lampje “ongeveer 4 seconden continu
branden, waarna het zou moeten doven. 

Als het lampje knippert, dan duidt dit op een storing van
het airbagwaarschuwingslampje.

22)

Rijd zeer voorzichtig en neem zo snel mogelijk contact op

met een speciaal Alfa Romeo Servicepunt.
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Lampjes op het paneel Betekenis Wat te doen

Laat in dit geval het gaspedaal los om de motortoeren te

laten zakken tot het lampje stopt met knipperen. Rijd

verder met een gematigde snelheid en vermijd

omstandigheden waardoor het lampje weer gaat

knipperen. Neem zo snel mogelijk contact op met een

speciaal Alfa Romeo Servicepunt.

Als het lampje Uknippert, betekent dit dat de
katalysator beschadigd zou kunnen zijn.

3)

Onder deze omstandigheden kan het voertuig met

gematigde snelheid en zonder te veel motorbelasting,

blijven rijden. Het langdurig rijden met continu brandend

lampje kan tot schade leiden.

Neem zo snel mogelijk contact op met een speciaal Alfa

Romeo Servicepunt.

STORING INSPUIT- / EOBD-SYSTEEM

Onder normale omstandigheden, wanneer de
contactsleutel naar MAR wordt gedraaid, gaat het lampje
Ubranden maar dit moet doven zodra de motor is
gestart.

De verkeerspolitie beschikt over speciale apparatuur
waarmee de werking van het lampje Ukan worden
gecontroleerd.

Neem in elk geval de wettelijke voorschriften in acht van
het land waarin u rijdt.

Wanneer het lampje Ublijft branden of tijdens het rijden
gaat branden, wijst dit op een onjuiste werking van het
inspuitsysteem; met name duidt een continu brandend
lampje op een storing in het brandstoftoevoer-/
inspuitsysteem die zou kunnen leiden tot overmatige
uitlaatgasemissies, mogelijk prestatieverlies, slechte
rijeigenschappen en een hoog brandstofverbruik.

Bij sommige versies verschijnt een speciaal bericht op het
display.

Het lampje Ugaat uit als de storing is verholpen, maar
nog wel is opgeslagen in het systeem.
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Lampjes op het paneel Betekenis Wat te doen

In elke situatie waarin op het display het bericht

“Raadpleeg instructieboek” wordt weergegeven, is het

van ESSENTIEEL belang om de inhoud van de paragraaf

“Wielen” in het hoofdstuk “Technische gegevens” te

raadplegen, en moeten de aanwijzingen die u daarin vindt

strikt worden opgevolgd.

Lage bandenspanning - Zie handleiding
Het waarschuwingslampje gaat branden en er verschijnt
een speciaal bericht op het display, om aan te geven dat
de bandenspanning lager is dan de aanbevolen waarde
en/of dat de band langzaam spanning verliest. Onder deze
omstandigheden kunnen de optimale levensduur van de
banden en het brandstofverbruik niet gegarandeerd
worden.
Indien twee of meer banden zich in de bovengenoemde
toestand bevinden, worden de aanduidingen m.b.t. iedere
band in volgorde op het display weergegeven.

Neem zo snel mogelijk contact op met een speciaal Alfa

Romeo Servicepunt.

TPMS-systeemstoring
Het lampje gaat branden wanneer er een storing in het
TPMS wordt gedetecteerd. 
Als op een of meerdere wielen geen sensoren zijn
gemonteerd, verschijnt er een bericht op het display tot
de oorspronkelijke condities zijn hersteld.

BELANGRIJK Rijd niet verder met een of meerdere lekke

banden, dit kan de bestuurbaarheid van de auto in gevaar

brengen. Breng het voertuig tot stilstand, voorkom bruusk

remmen en sturen. Repareer de band(en) onmiddellijk met

behulp van de speciale kit (zie de paragraaf “Een wiel

repareren” in het hoofdstuk “Noodgevallen”) en neem zo

snel mogelijk contact op met een speciaal Alfa Romeo

Servicepunt.

TPMS-SYSTEEM
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Lampjes op het paneel Betekenis Wat te doen

WAARSCHUWINGSLAMPJE ASR UIT

Wanneer de contactsleutel naar MAR wordt gedraaid,

gaat het lampje branden maar het moet doven zodra de

motor is gestart.

Het waarschuwingslampje gaat branden wanneer de ASR-

functie of de elektronische stabiliteitsregeling (ESC)

uitgeschakeld is (bij de keuze van de “Race” modus). 

Het ASR-lampje gaat uit.

Neem zo snel mogelijk contact op met een speciaal 

Alfa Romeo Servicepunt, om het probleem te laten

verhelpen.

Neem zo snel mogelijk contact op met een speciaal Alfa

Romeo Servicepunt.

ELEKTRONISCH STABILITEITSREGELSYSTEEM ESC

Als de de contactsleutel naar MAR wordt gedraaid, gaat

het lampje branden, maar het moet doven zodra de motor

is gestart.

Inwerkingtreding van het systeem wordt aangegeven

door het knipperen van het waarschuwingslampje: dit

geeft aan dat de stabiliteit en de grip van de auto in

kritieke toestand verkeren.

Als het lampje niet uitgaat of aanblijft terwijl de motor

draait, is een storing in het ESC-systeem gedetecteerd.

Hill Holder-systeemstoring

Het digitale waarschuwingslampje * gaat branden en op

het display verschijnt het speciale bericht, dat een storing

van het Hill Start-systeem aangeeft.
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Lampjes op het paneel Betekenis Wat te doen

LINKER RICHTINGAANWIJZER

Het lampje gaat branden wanneer de

richtingaanwijzerhendel omlaag wordt verplaatst of,

samen met de rechter richtingaanwijzer, wanneer de

drukknop voor de alarmknipperlichten wordt ingedrukt.

RECHTER RICHTINGAANWIJZER

Het lampje gaat branden wanneer de

richtingaanwijzerhendel omhoog wordt verplaatst of,

samen met de linker richtingaanwijzer, wanneer de

drukknop voor de alarmknipperlichten wordt ingedrukt.

GROOTLICHT

Het lampje gaat branden wanneer het grootlicht wordt

ingeschakeld.

STADSLICHT EN DIMLICHT

Het lampje gaat branden wanneer het stadslicht en het

dimlicht worden ingeschakeld.

FOLLOW ME HOME

Dit lampje gaat branden (samen met een bericht op het

display) wanneer deze functie in gebruik is 

(zie de paragraaf “Follow me home” in “Buitenverlichting”

in het hoofdstuk “Kennismaking met de auto”).
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LAMPJES OP HET PANEEL

Lampjes op het paneel Betekenis Wat te doen

LAGE MOTOROLIEDRUK

Wanneer de contactsleutel naar MAR wordt gedraaid,

gaat het digitale waarschuwingslampje branden maar het

moet doven zodra de motor is gestart. Het digitale

waarschuwingslampje gaat continu branden en er

verschijnt een bericht op het display wanneer het systeem

detecteert dat de motoroliedruk onvoldoende is.

AFGEWERKTE MOTOROLIE (waar aanwezig)
Het digitale lampje gaat knipperen en bij sommige versies
verschijnt een speciaal bericht op het display.
Afhankelijk van de versie kan het digitale
waarschuwingslampje op verschillende manieren
knipperen:
– elke twee uur 1 minuut;
– cycli van 3 minuten met intervallen van 5 seconden
waarin het lampje niet brandt totdat de olie wordt
ververst.
Na de aanvankelijke waarschuwing blijft het digitale
waarschuwingslampje, elke keer als de motor wordt
gestart, op dezelfde manier knipperen tot de olie is
ververst. In aanvulling op het lampje verschijnt er een
speciaal bericht op het display (voor bepaalde versies).
Het knipperen van het digitale waarschuwingslampje
moet niet als een storing worden beschouwd, maar wil de
bestuurder erop wijzen dat de motorolie moet worden
ververst na een normaal gebruik van het voertuig. Vergeet
niet dat motorolie sneller verslechterd als de auto voor
korte ritten wordt gebruikt, waardoor de motor niet op
temperatuur kan komen.

4)

Neem zo snel mogelijk contact op met een speciaal 
Alfa Romeo Servicepunt om het probleem te laten
verhelpen.

23)
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Lampjes op het paneel Betekenis Wat te doen

HETE MOTORKOELVLOEISTOF

Het digitale waarschuwingslampje gaat branden wanneer

de contactsleutel naar de stand MAR wordt gedraaid en

moet enkele seconden later doven. Het lampje gaat

branden als de motor oververhit is.

Het speciale bericht wordt op het display weergegeven.

STORING DYNAMO

Het digitale lampje gaat alleen met draaiende motor

branden, als een storing in de dynamo is gedetecteerd.

Neem zo snel mogelijk contact op met een speciaal 

Alfa Romeo Servicepunt.

Onder normale rijomstandigheden: breng de auto tot

stilstand, zet de motor af en controleer of het waterpeil in

het reservoir niet onder de MIN-markering staat. Als dit

het geval is, wacht dan tot de motor is afgekoeld, draai

vervolgens langzaam en voorzichtig de dop open, vul

koelvloeistof bij en controleer of het peil tussen het 

MIN- en MAX-teken op het reservoir staat.

Controleer ook op de aanwezigheid van vloeistoflekken.

Als het lampje bij de volgende start gaat branden, neem

dan contact op met een speciaal Alfa Romeo Servicepunt.

Als de auto onder zware omstandigheden wordt gebruikt 

(bijv. wanneer er tijdens het rijden hoge prestaties

worden gevraagd): minder snelheid en breng de auto tot

stilstand, als het lampje blijft branden.

Wacht 2 of 3 minuten met draaiende motor en geef

ietwat gas om de koelvloeistofcirculatie te bevorderen.

Zet vervolgens de motor af.

Controleer of het koelvloeistofpeil correct is, zoals

hiervoor beschreven is.

BELANGRIJK Het wordt geadviseerd om onder zware

bedrijfsomstandigheden de motor vóór het afzetten

enkele minuten te laten draaien met het gaspedaal iets

ingetrapt.
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Lampjes op het paneel Betekenis Wat te doen

TCT-STORING

Het digitale waarschuwingslampje gaat branden wanneer

de contactsleutel naar de stand MAR wordt gedraaid en

moet enkele seconden later doven. 

Het digitale waarschuwingslampje gaat knipperen (samen

met een bericht op het display en een geluidssignaal) om

een storing in de TCT aan te geven.

Het lampje of symbool gaat aan als de versnellingsbak

oververhit is, na zware bedrijfsomstandigheden; de

werking van de motor is in dit geval beperkt.

PORTIER OPE (waar aanwezig)

Het digitale lampje op het display gaat branden als een of

meer portieren niet goed gesloten zijn. Als het voertuig

rijdt en er een portier/de achterklep niet goed gesloten is,

klinkt er een zoemer.

REMBLOKSLIJTAGE (waar aanwezig)

Het digitale lampje gaat branden wanneer de remblokken

voor of achter tekenen van slijtage vertonen.

Het bijbehorende bericht wordt op het display

weergegeven.

Vervang het remblok zo snel mogelijk.

STORING ALFA ROMEO-CODESYSTEEM

(waar aanwezig)

Het digitale lampje (of symbool op het display) gaat

branden (op bepaalde versies met een bericht op het

display) om een storing van het Alfa Romeo-codesysteem

of een alarmfout aan te geven.

Neem zo snel mogelijk contact op met een speciaal 

Alfa Romeo Servicepunt.

Neem zo snel mogelijk contact op met een speciaal 

Alfa Romeo Servicepunt.

Als u de motor moet starten met een defecte

versnellingsbak, volg dan de procedure vermeld in de

paragraaf “TCT-versnellingsbak met dubbele koppeling”,

in het gedeelte “De motor starten” van het hoofdstuk

“Starten en rijden”.
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Lampjes op het paneel Betekenis Wat te doen

BRANDSTOFRESERVE / BEPERKTE ACTIERADIUS

Het digitale lampje op het display gaat branden wanneer

er nog ongeveer 4 - 5 liter brandstof in de tank zit.

SENSORSTORING BRANDSTOFRESERVE / BEPERKTE

ACTIERADIUS

Het digitale waarschuwingslampje gaat branden op het

display wanneer er een storing in de

brandstofreservesensor wordt gedetecteerd. 

Het bijbehorende bericht wordt op het display

weergegeven.

CRUISECONTROL

(waar aanwezig) 

Het digitale lampje gaat branden wanneer de

contactsleutel naar de stand MAR wordt gedraaid, maar

als de cruisecontrolfunctie is uitgeschakeld moet het

enkele seconden later uitgaan.

Het lampje gaat branden wanneer de knop van de

cruisecontrol in de stand ON wordt gedraaid (zie de

paragraaf “Cruisecontrol” in dit hoofdstuk). 

Het bijbehorende bericht wordt op het display

weergegeven.

ONTWASEMEN / ONTDOOIEN VAN BUITENSPIEGELS

Het digitale lampje op het display gaat branden wanneer

de knop op het bedieningspaneel wordt ingedrukt.

Neem zo snel mogelijk contact op met een speciaal 

Alfa Romeo Servicepunt.

24
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Lampjes op het paneel Betekenis Wat te doen

STORING BUITENVERLICHTING

Het symbool en het bijbehorende bericht verschijnen op

het display als er een storing wordt gedetecteerd in een

van de volgende lichten:
❒   dagverlichting (DRL)

❒   stadslicht

❒   dimlicht

❒   richtingaanwijzers

❒   mistachterlichten

❒   achteruitrijlichten

❒   kentekenverlichting

Storingen van deze verlichting kunnen de volgende

oorzaken hebben:  een of meerdere lampen doorgebrand,

een zekering doorgebrand of een elektrische verbinding

onderbroken.

Controleer en vervang de desbetreffende zekeringen,

zoals weergegeven in de paragraaf 

“Zekeringen vervangen” in het hoofdstuk “Noodgevallen”;

als dit het probleem niet verhelpt, controleer en vervang

dan de desbetreffende lampen, zoals beschreven in “Lamp

buitenverlichting vervangen” in het hoofdstuk

“Noodgevallen”.

Als deze handeling het probleem ook niet oplost, neem

dan contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk, voor

een algemene controle van de elektrische installatie.

SERVICE (GEPROGRAMMEERD ONDERHOUD)

Het digitale waarschuwingslampje verschijnt

automatisch, samen met een speciaal bericht, wanneer de

sleutel in de stand MAR wordt gedraaid, vanaf 2.000 km

(of het equivalent in mijlen) vóór de volgende

servicebeurt, en wordt elke 200 km (of het equivalent in

mijlen) opnieuw weergegeven.

Neem contact op met een speciaal Alfa Romeo

Servicepunt. 

De werkzaamheden van het “Geprogrammeerde

onderhoudsschema” worden verricht en het bericht wordt

gereset.
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Lampjes op het paneel Betekenis Wat te doen

ALGEMENE STORINGSMELDING

(waar aanwezig) 

Het symbool wordt in de onderstaande gevallen op het

display weergegeven.

Motoroliedruksensor

Het symbool verschijnt wanneer er een storing in de

motoroliedruksensor wordt gedetecteerd. Op het display

verschijnt een speciaal bericht.

Neem in dit geval zo snel mogelijk contact op met een

speciaal 

Alfa Romeo Servicepunt, om het

probleem te laten verhelpen.

Bericht oververhitte koppeling

Het symbool � gaat branden en er verschijnt een bericht

op het display om aan te geven dat de koppeling

oververhit is.

Als u verder rijdt, verdwijnt het symbool � en gaat het

lampje branden (op bepaalde versies samen met een

bericht op het display) om een storing in de

versnellingsbak aan te geven.

Als het symbool � gaat branden en een bericht op het

display wordt weergegeven, beperk dan het schakelen

en/of wijzig de gebruiksomstandigheden, totdat de

normale bedrijfsomstandigheden zijn hersteld.

Als het waarschuwingslampje gaat branden 

(bij sommige versies verschijnt er een bericht op het

display) stop dan onmiddellijk, trek de handrem aan, zet

de motor af en wacht 5 minuten: hierna zullen de normale

bedrijfsomstandigheden van de versnellingsbak 

hersteld zijn.

Als de storing van de versnellingsbak voortduurt, contact

opnemen met het Speciale Alfa Romeo Servicepunt

BRANDSTOFAFSLUITSYSTEEM

Het symbool en het bijbehorende bericht verschijnen in de

volgende gevallen op het display.

❒   interventie brandstofafsluitsysteem: 

het gele symbool gaat branden;

❒   storing brandstofafsluitsysteem: 

het rode symbool gaat branden.

Zie, om het brandstofafsluitsysteem weer in te schakelen,

de beschrijving in het deel “Brandstofafsluitsysteem” in

het hoofdstuk “Noodgevallen”. Als de brandstoftoevoer

niet hersteld kan worden, neem dan contact op met een

speciaal Alfa Romeo Servicepunt.

s

è
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Lampjes op het paneel Betekenis Wat te doen

ACHTERKLEP OPEN

Het symbool en het bijbehorende bericht verschijnen op

het display.

MOGELIJK IJS OP DE WEG

Het symbool en het bijbehorende bericht verschijnen op

het display wanneer de buitentemperatuur gelijk is aan of

lager is dan 3°C.

BELANGRIJK Indien er een storing is in de

buitentemperatuursensor, worden de cijfers die de

waarde aangeven door streepjes vervangen.

STORING REMLICHTEN

Wanneer een storing in de remlichten wordt

gedetecteerd, worden het symbool en het bijbehorende

bericht op het display weergegeven.

De storing kan de volgende oorzaken hebben: lamp

doorgebrand, zekering doorgebrand of elektrische

verbinding onderbroken.

STORING PARKEERSENSOREN

Het symbool en het bijbehorende bericht verschijnen op

het display als er een storing is in een parkeersensor.

WEERGAVE GESELECTEERDE RIJMODUS 

(Alfa DNA-systeem)

Op het display worden een letter (d, n, of a) die

overeenkomt met de actieve rijmodus (dynamic of race,

normal, all weather) en een speciaal bericht weergegeven.

R

T

t
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20) Als het lampje ¬ niet gaat branden, wanneer de contactsleutel naar MAR wordt gedraaid of blijft branden tijdens het rijden (er verschijnt
ook een bericht op het display), dan is er mogelijk een storing in de veiligheidssystemen; in dat geval kunnen de airbags of gordelspanners
mogelijk bij een ongeval niet in werking treden of, in een zeer beperkt aantal gevallen, onbedoeld in werking treden. Laat het systeem
onmiddellijk controleren door een speciaal Alfa Romeo Servicepunt alvorens verder te rijden.
21) Een storing van het waarschuwingslampje ¬wordt aangegeven als het waarschuwingslampje “ langer dan de gebruikelijke 4 seconden
blijft knipperen. Bovendien schakelt het airbagsysteem de airbag aan passagierszijde automatisch uit. In dat geval kan het lampje ¬mogelijk
geen storingen in de veiligheidssystemen aangeven. Laat het systeem onmiddellijk controleren door een speciaal Alfa Romeo Servicepunt
alvorens verder te rijden.
22) Een storing van het lampje “wordt aangegeven door het aangaan van het lampje ¬. Bovendien schakelt het airbagsysteem de airbag
aan passagierszijde automatisch uit.
23) Wanneer het digitale lampje gaat branden, moet de afgewerkte motorolie zo spoedig mogelijk, en elk geval binnen 500  km nadat het
lampje voor het eerst ging branden, worden ververst. Het niet naleven van deze instructie kan leiden tot ernstige beschadiging van de motor en
de garantie ongeldig maken. Vergeet niet dat het knipperen van het digitale lampje niets te maken heeft met het oliepeil in de motor; voeg dus
absoluut geen motorolie toe als het lampje begint te knipperen.
24) Wanneer het lampje tijdens het rijden gaat knipperen, neem dan contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

BELANGRIJK

3 Als het lampje, wanneer de contactsleutel naar MAR wordt gedraaid, niet gaat branden, continu blijft branden of gaat knipperen tijdens het
rijden (bij bepaalde versies verschijnt er ook een bericht op het display), zo snel mogelijk contact opnemen met een speciaal Alfa Romeo
Servicepunt.

WAARSCHUWINGEN
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Het volgende hoofdstuk is heel belangrijk: het bevat 
een beschrijving van de veiligheidssystemen die in uw auto

zijn aangebracht en biedt informatie over 
het correcte gebruik daarvan.
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ACTIEVE
VEILIGHEIDSSYSTEMEN

ABS

Dit systeem, dat deel uitmaakt van het
remsysteem, voorkomt het blokkeren of
slippen van een of meerdere wielen op
alle soorten wegdek, ongeacht de kracht
van de remwerking, zodat het voertuig
ook tijdens paniekremmen onder
controle gehouden kan worden en de
remweg wordt geoptimaliseerd.

Inwerkingtreding van het systeem

De bestuurder kan merken wanneer het
ABS in werking treedt omdat het
rempedaal iets pulseert en het systeem
meer geluid maakt: dit is volkomen
normaal wanneer het systeem in werking
treedt.

30) 31) 32) 33) 34) 35) 36)

ASR (AntiSlip Regulation)-SYSTEEM

37) 38) 39)

Dit systeem maakt integraal deel uit van
het ESC-systeem en treedt automatisch
in werking als één of beide aangedreven
wielen slippen, grip verliezen op natte
wegen (aquaplaning) en tijdens het
optrekken op glad, besneeuwd of met
ijzel bedekt wegdek, enz.

Inwerkingtreding van het systeem

Het systeem grijpt in op het motor-
vermogen en de remmen.
Dit wordt aangeduid met het knipperen

van het waarschuwingslampje op het
instrumentenpaneel, om de bestuurder
de informeren dat het voertuig zich
onder kritieke stabiliteits- en
gripomstandigheden bevindt.

HBA-SYSTEEM 
(Hydraulic Brake Assist)

40) 41) 42)

Het HBA-systeem is ontworpen om het
remvermogen van de auto tijdens
noodremmen te verbeteren: het 
HBA-systeem voltooit daarom het 
ABS-systeem.

Er wordt maximale assistentie van het
HBA-systeem verkregen als het
rempedaal continue zeer snel wordt
ingetrapt.

EBD-SYSTEEM

Het EBD-systeem maakt deel uit van het
ESC-systeem en grijpt in tijdens het
remmen door de remkracht op optimale
wijze over voor- en achterwielen te
verdelen.

Dit garandeert meer remstabiliteit aan
de auto, door het plotselinge blokkeren
van de achterwielen en de daaruit
volgende instabiliteit van de auto te
voorkomen.

DTC-SYSTEEM (Drag Torque Control)

Dit systeem is een onderdeel van het
ABS-systeem dat bij bruusk
terugschakelen ingrijpt of tijdens het
remmen wanneer het ABS ingrijpt door
het motorkoppel te regelen, zodat
overmatige aandrijving op de
aangedreven wielen wordt voorkomen,
wat vooral bij slechte gripcondities tot
verlies van stabiliteit van de auto kan
leiden.
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ESC-SYSTEEM

Het ESC-systeem verbetert de
richtingscontrole en stabiliteit van de
auto onder diverse rijomstandigheden.

Het ESC-systeem corrigeert het
onderstuur en overstuur van de auto
door de remkracht naar de juiste wielen
te sturen. Tevens kan het door de motor
geleverde koppel verlaagd worden om de
controle over het voertuig te behouden.

25) 26) 27) 28) 29)

Het ESC-systeem bevat de actieve
veiligheidssystemen zoals: 
ABS, EBD, ASR, HILL HOLDER, etc. 

Het ESC-systeem wordt automatisch
ingeschakeld wanneer de motor wordt
gestart; het kan niet worden
uitgeschakeld.

Inwerkingtreding van het systeem

Dit wordt aangegeven door het
knipperen van het lampje op het
instrumentenpaneel, om de bestuurder
te waarschuwen dat de stabiliteit en de
grip van de auto kritiek zijn.

CBC  
(Cornering Braking Control)-SYSTEEM

Dit systeem grijpt in wanneer in bochten
geremd wordt, waarbij de verdeling van
de remkracht over de vier wielen wordt
geoptimaliseerd: het systeem voorkomt
dat de wielen in de binnenbocht (minder
beïnvloed door het gewicht van de auto)
blokkeren, waardoor betere stabiliteit en
richting wordt gegarandeerd.

HILL HOLDER-SYSTEEM

Dit systeem is een integraal onderdeel
van het ESC-systeem en assisteert de
bestuurder bij het wegrijden op hellingen
omhoog of omlaag door op de remmen te
werken:

BELANGRIJK Het Hill Holder-systeem is
geen parkeerrem; laat de auto dus niet
achter zonder de handrem in te
schakelen, de motor af te zetten en de
eerste versnelling in te schakelen, zodat
de auto onder veilige omstandigheden is
geparkeerd (lees voor meer informatie
de paragraaf “Parkeren” in het hoofdstuk
“Starten en rijden”).

BELANGRIJK Er kunnen situaties op
kleine hellingen (minder dan 8%)
voorkomen waarin, bij beladen auto, het
Hill Holder-systeem niet in werking
treedt en de auto zich iets naar achteren
verplaatst, waardoor het risico op een
botsing met een ander voertuig of
voorwerp toeneemt. De bestuurder is in
elk geval verantwoordelijk voor een
veilige rijstijl.

“ELECTRONIC Q2” (“E-Q2”)

Het DTC-systeem voorkomt dat de
aandrijfwielen mogelijk vergrendelen,
hetgeen kan gebeuren, bijvoorbeeld, als
het gaspedaal plotseling wordt
losgelaten of in het geval van een
plotseling naar een lagere versnelling
schakelen in omstandigheden van
slechte grip op de weg.

In deze omstandigheden zou het
motorremeffect ervoor kunnen zorgen
dat de aandrijfwielen slippen, waardoor
het voertuig zijn stabiliteit verliest. 
Het DTC-systeem grijpt in dergelijke
situaties in door het motorkoppel te
regelen om zo de stabiliteit te bewaren
en de veiligheid van het voertuig te
verhogen.
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“PRE-FILL”-SYSTEEM” 
(RAB - Ready Alert Brake)
(alleen bij ingeschakelde “Dynamic”-
modus)

Deze functie wordt automatisch
ingeschakeld wanneer het gaspedaal
snel wordt losgelaten, door de slag van
het remblok (zowel voor als achter) te
verminderen. Dit heeft als doel om het
remsysteem voor te bereiden en zijn
reactievermogen te verbeteren,
waardoor de remafstand bij het volgende
remmen afneemt.

25) Het ESC kan niet de door het wegdek
geboden grip boven de limieten van de
natuurkundige wetten laten toenemen.
26) Het ESC-systeem kan geen
ongelukken voorkomen, waaronder
ongelukken wegens overmatige snelheid
in bochten, rijden op wegdek met weinig
grip of aquaplaning.
27) De capaciteiten van het ESC-systeem
mogen nooit op onverantwoorde en
gevaarlijke wijze worden uitgetest,
waardoor de persoonlijke veiligheid en die
van anderen in gevaar komt.
28) Voor een goede werking van het 
ASR-systeem moeten de banden van alle
wielen van hetzelfde merk zijn, in perfecte
conditie verkeren en vooral van het
voorgeschreven type en maat zijn.

BELANGRIJK

29) Neem geen onnodige risico’s, zelfs
niet als uw voertuig is uitgerust met ESC-
en ASR-systemen. 
Uw rijstijl moet altijd aangepast zijn aan
de conditie van het wegdek, het zicht en
het verkeer. 
De bestuurder is altijd verantwoordelijk
voor de verkeersveiligheid.
30) Wanneer het ABS wordt
ingeschakeld, is een trilling aan het
rempedaal merkbaar. Verlaag de
remdruk niet en houd het rempedaal goed
ingetrapt; zo zorgt het systeem voor de
kortste remweg op basis van de
wegomstandigheden.
31) Een inrijperiode van circa 500 km is
nodig om het beste uit het remsysteem te
halen: vermijd tijdens deze periode
bruusk, herhaaldelijk of langdurig
remmen.
32) Als het ABS-systeem ingrijpt, dan
betekent dit dat de limiet van de grip van
de banden op het wegdek is bereikt:
verlaag de snelheid en pas deze aan de
beschikbare grip aan.
33) Het ABS kan niet de door het wegdek
geboden grip boven de limieten van de
natuurkundige wetten laten toenemen.
34) Het ABS kan geen ongelukken
voorkomen, waaronder ongelukken
wegens overmatige snelheid in bochten,
rijden op wegdek met weinig grip of
aquaplaning.

35) De capaciteiten van het ABS mogen
nooit op onverantwoorde en gevaarlijke
wijze worden uitgetest, waardoor de
persoonlijke veiligheid en die van anderen
in gevaar komt.
36) Voor een goede werking van het ABS
moeten de banden van alle wielen van
hetzelfde merk zijn, in perfecte conditie
verkeren en vooral van het
voorgeschreven type en maat zijn.
37) De ASR kan niet de door het wegdek
geboden grip boven de limieten van de
natuurkundige wetten laten toenemen.
38) Het ASR-systeem kan geen
ongelukken voorkomen, waaronder
ongelukken wegens overmatige snelheid
in bochten, rijden op wegdek met weinig
grip of aquaplaning.
39) De capaciteiten van de ASR mogen
nooit op onverantwoorde en gevaarlijke
wijze worden uitgetest, waardoor de
persoonlijke veiligheid en die van anderen
in gevaar komt.
40) Het HBA-systeem kan de door het
wegdek geboden grip niet boven de
limieten van de natuurkundige wetten
laten toenemen.
41) Het HBA-systeem kan geen
ongelukken voorkomen, waaronder
ongelukken wegens overmatige snelheid
in bochten, rijden op wegdek met weinig
grip of aquaplaning.
42) De capaciteiten van het HBA-
systeem mogen nooit op onverantwoorde
en gevaarlijke wijze worden uitgetest,
waardoor de veiligheid van de bestuurder,
de overige inzittenden van het voertuig en
andere weggebruikers in gevaar komt.
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TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System).
(waar aanwezig)

BESCHRIJVING

Het bandenspanningscontrolesysteem
(TPMS) meldt aan de bestuurder een
lage bandenspanning op basis van de
koude bandenspanning die voor de auto
is voorgeschreven.

Schommelende buitentemperaturen
kunnen de bandenspanning beïnvloeden. 
Dit betekent dat een afname van de
buitentemperatuur overeenkomt met
een afname van de bandenspanning.

De bandenspanning moet altijd op basis
van de koude bandenspanning worden
afgesteld.
De koude bandenspanning is de spanning
van de banden na minstens drie uur
stilstand van de auto of een rit van
minder dan 1,6 km na een pauze van 
drie uur.

De koude bandenspanning mag de
maximale spanning aangegeven op de
zijkant van de band niet overschrijden.

De bandenspanning neemt ook toe
tijdens het rijden: dit is normaal en een
aanpassing van de bandenspanning is
niet nodig.

Het TPMS blijft de bestuurder een lage
bandenspanning melden totdat deze
gecorrigeerd wordt; de waarschuwing
gaat door totdat de spanning
overeenkomt of hoger is dan de voor de
koude banden voorgeschreven spanning.
Wanneer het waarschuwingslampje van
de bandenspanning  nop het
instrumentenpaneel wordt
weergegeven, moet de bandenspanning
worden aangepast tot de
voorgeschreven koude bandenspanning.

Het waarschuwingslampje van de
bandenspanning schakelt uit nadat het
systeem automatisch is bijgewerkt. 
Het kan nodig zijn om 20 minuten met
een snelheid van meer dan 20 km/h te
rijden om ervoor te zorgen dat het TPMS
deze informatie ontvangt.

OPMERKING

❒  Het TPMS vervangt niet het normale
onderhoud van banden en dient ook niet
om eventuele storingen van banden aan
te geven.

❒  Het TPMS mag niet als drukmeter
gebruikt worden als de bandenspanning
wordt aangepast.

❒  Een te lage bandenspanning kan
leiden tot oververhitting en kan de
banden beschadigen. 
Een lage bandenspanning vermindert
tevens de brandstofefficiency en de duur
van het loopvlak en kan de handling en
remwerking van de auto nadelig
beïnvloeden.

❒  Het TPMS vervangt niet een correct
onderhoud van de banden. 
De bestuurder moet ervoor zorgen dat de
juiste bandenspanning wordt
gehandhaafd, door deze met een
geschikte drukschakelaar te meten. 
Dit is ook nodig indien de
bandenspanning nog niet dusdanig is
gedaald dat het controlelampje van de
bandenspanning gaat branden.

❒  Het TPMS waarschuwt de bestuurder
in elke situatie van onvoldoende
bandenspanning. 
Als deze om welke reden dan ook onder
de limiet voor onvoldoende
bandenspanning daalt, waaronder lage
temperatuur en normaal
spanningsverlies van de band. 

❒  De temperatuurschommelingen van
de seizoenen beïnvloeden de
bandenspanning. 
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Het TPMS maakt gebruik van draadloze
apparaatjes met elektronische sensoren
die op de wielvelgen zijn gemonteerd om
voortdurend de bandenspanning te
controleren. 
De sensoren die op elk wiel als deel van
het ventiel gemonteerd zijn, verzenden
diverse gegevens van de banden naar de
ontvangermodule, om de spanning te
kunnen berekenen.

BELANGRIJK De controle en het behoud
van de juiste spanning van alle banden
zijn zeer belangrijk.

Waarschuwing  lage spanning
bandenspanningscontrolesysteem

43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51)

Het systeem waarschuwt de bestuurder
als een of meer banden leeg zijn met een
continu knipperend
waarschuwingslampje nen speciale
berichten op het display.

Stop in dit geval de auto zo snel mogelijk,
controleer de bandenspanning van elke
band en blaas ze op tot de
voorgeschreven koude bandenspanning.
Het systeem wordt automatisch
bijgewerkt en zodra de informatie over
de herstelde bandenspanning is
ontvangen, dooft het
waarschuwingslampje.

Het kan nodig zijn om 20 minuten met
een snelheid van meer dan 20 km/h te
rijden om ervoor te zorgen dat het
systeem deze informatie ontvangt.

32 A0L0113

Storingen in de werking van het TPMS

Een systeemstoring wordt gemeld door
het speciale waarschuwingslampje 
ndat eerst 75 seconden knippert en
daarna vast blijft branden. Dit kan in een
van de volgende situaties gebeuren:

❒  Interferentie veroorzaakt door
elektronische apparatuur of door de
nabijheid van RF-emissies die lijken op
die van de TPMS-sensoren.

❒  Toepassing van donkere folie die met
de signalen van de radiogolven
interfereert.

❒  Aanwezigheid van sneeuw of ijs op de
wielen of de wielkasten.

❒  Gebruik van sneeuwkettingen.

❒  Gebruik van wielen/banden zonder
TPMS-sensoren.
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Werking
Sensor aanwezig op wiel
gemonteerd op voertuig

Foutaanduiding Te treffen maatregel

–

Wielen vervangen door
winterbanden

Wielen vervangen door
winterbanden

Wielen vervangen door andere me
een andere maat (*)

–

NEE

JA

JA

JA

JA

NEE

NEE

Neem contact op met een speciaal
Alfa Romeo Servicepunt

Neem contact op met een speciaal
Alfa Romeo Servicepunt

–

–

(*)  Weergegeven als een alternatief in het Instructieboek of op het registratiecertificaat; 
verkrijgbaar bij Lineaccessori Alfa Romeo.

Raadpleeg, voor een juist gebruik van het systeem, onderstaande tabel wanneer de wielen/banden moeten worden vervangen:
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43) De aanwezigheid van het TPMS-
systeem ontslaat de bestuurder niet van
de verplichting om de bandenspanning
regelmatig te controleren, met inbegrip
van het reservewiel.
44) Controleer de bandenspanning bij
koude banden. Als de bandenspanning om
welke reden dan ook bij warme banden
moet worden gecontroleerd, dan mag de
spanning niet worden verlaagd, ook
wanneer de gemeten waarde hoger is dan
de voorgeschreven waarde. Herhaal de
controle wanneer de banden koud zijn.
45) Als een of meerdere wielen zonder
sensoren zijn gemonteerd, dan is het
systeem niet langer beschikbaar. Hierbij
gaat het TPMS-waarschuwingslampje
korter dan een minuut knipperen voordat
het continu blijft branden, en wordt een
bericht op het display getoond zolang er
geen 4 wielen met sensoren gemonteerd
worden.
46) Het TPMS-systeem waarschuwt niet
bij een plotselinge afname van de
bandenspanning (bijvoorbeeld bij een
klapband). Breng in dergelijke gevallen de
auto tot stilstand en voorkom bruuske
stuurbewegingen.
47) Wanneer standaardbanden moeten
worden vervangen door winterbanden (en
omgekeerd), moet het TPMS hierop
worden afgesteld. Dit mag alleen door
een speciaal Alfa Romeo Servicepunt
worden verricht.

BELANGRIJK 48) Veranderingen in de
buitentemperatuur kunnen variaties in de
bandenspanningen veroorzaken. Het
TPMS-systeem kan tijdelijk een
onvoldoende spanningswaarde aangeven.
Controleer in dergelijke gevallen de
bandenspanning bij koude banden en
herstel zo nodig de juiste
spanningswaarde.
49) Wanneer een wiel wordt vervangen, is
het raadzaam ook de rubberen
ventielpakking te vervangen: neem
contact op met een speciaal Alfa Romeo
Servicepunt. De montage/demontage van
een band en/of velg vereist specifieke
voorzorgsmaatregelen; om schade of een
verkeerde montage van de sensoren te
voorkomen, mogen deze werkzaamheden
alleen door gespecialiseerd personeel
worden uitgevoerd. Neem contact op met
een speciaal Alfa Romeo Servicepunt.
50) Sterke radiofrequentie-interferentie
kan de regelmatige werking van het
TPMS-systeem verhinderen. Dit wordt
aangegeven met een bericht op het
display. Het bericht verdwijnt
automatisch zodra de interferentie is
verdwenen.

51) De bij de auto geleverde
bandenreparatiekit (“Fix&Go Automatic”)
(waar aanwezig) is compatibel met de
TPMS-sensoren; als andere
afdichtmiddelen dan die in de originele kit
worden gebruikt, kan dit de werking
nadelig beïnvloeden. Als andere dan de
originele afdichtmiddelen worden
gebruikt, wordt geadviseerd de 
TPMS-sensoren te laten controleren door
een gekwalificeerd reparatiecentrum.
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VEILIGHEIDSGORDELS

Alle stoelen van het voertuig zijn
uitgerust met veiligheidsgordels met
drie verankeringspunten en een
oprolautomaat.

Het mechanisme van de oprolautomaat
werkt door vergrendeling van de gordel
wanneer er heftig geremd wordt of door
een sterke deceleratie wegens een
botsing. Zo kan de gordel vrij schuiven en
kan hij zich aanpassen aan het lichaam
van de inzittende. In het geval van een
ongeval, zal de gordel geblokkeerd
worden waardoor het risico van impact
binnenin het interieur en het naar buiten
geslingerd worden van een persoon
beperkt worden.

De bestuurder moet zich aan alle
plaatselijke wettelijke voorschriften met
betrekking tot de verplichting en de
manier waarop de gordel wordt gebruikt
houden en moet er ook voor zorgen dat
andere inzittenden van het voertuig deze
voorschriften naleven.

Maak de veiligheidsgordels altijd vast
alvorens weg te rijden.

GEBRUIK VAN DE
VEILIGHEIDSGORDELS

De veiligheidsgordel moet omgelegd
worden terwijl men goed rechtop, met de
rug tegen de rugleuning zit. 

Pak, om de gordel om te leggen, de gesp
1 fig. 33 en steek deze in de sluiting 2,
totdat de klik van het vergrendelen
wordt gehoord.

Als tijdens het uittrekken de gordel
blokkeert, laat hem dan een stukje
teruglopen en trek hem vervolgens
langzaam uit.

Om de gordel los te maken, druk op knop
3 en begeleid de gordel tijdens het
teruglopen met de hand, zodat hij niet
draait. 52)

De oprolautomaat kan blokkeren als het
voertuig op een steile helling staat: dit is
normaal. Bovendien blokkeert de
oprolautomaat als de gordel snel word
uitgetrokken of bij hard remmen,
botsingen en bij bochten die op hoge
snelheid worden genomen.

33 A0L0050

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN VOOR
HET GEBRUIK VAN DE
VEILIGHEIDSGORDELS

Houd u aan de geldende plaatselijke
wetten met betrekking tot het gebruik
van veiligheidsgordels (en verzeker u
ervan dat alle passagiers dat doen. Maak
de veiligheidsgordels altijd vast alvorens
weg te rijden. Ook zwangere vrouwen
moeten de veiligheidsgordel omleggen:
voor zwangere vrouwen en het
ongeboren kind wordt het risico op
verwondingen bij een ongeval fors
ingeperkt als de gordel wordt gedragen.

Natuurlijk moeten zwangere vrouwen
wel het onderste deel van de gordel lager
omleggen, zodat de gordel over het
bekken en onder de buik komt fig. 34.

Zorg dat de gordelband nooit gedraaid is. 
Het bovenste gordelgedeelte moet over de
schouder en schuin over de borst liggen. 

34 A0L0052
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Het onderste gordelgedeelte moet over
het bekken fig. 35 en dus niet over de
buik van de inzittende liggen. Steek nooit
voorwerpen (wasknijpers, klemmen enz.)
tussen de gordel en het lichaam van de
inzittende. 53)

Iedere veiligheidsgordel mag maar door
één persoon tegelijk worden gebruikt: 
neem geen kinderen op schoot om u
beiden met één veiligheidsgordel
bescherming te bieden fig. 36. 
Steek geen enkel voorwerp tussen de
gordel en het lichaam van een inzittende.

54) 55)

35 A0L0053

ONDERHOUD VAN DE
VEILIGHEIDSGORDELS

❒  Zorg er altijd voor dat de gordel goed
uitgetrokken en niet gedraaid is;
controleer ook of de oprolautomaat niet
haperend werkt;

❒  controleer de werking van de
veiligheidsgordel als volgt: maak de
gordel vast en trek hard aan de gordel;

❒  vervang de gordels na een ongeval,
ook al lijken ze niet beschadigd. Vervang
de gordels ook altijd als de
gordelspanners werden geactiveerd.

❒  zorg dat er geen vocht in de
oprolautomaat komt: de goede werking
ervan is alleen gegarandeerd als ze droog
blijven;

❒  vervang de gordel als hij tekenen van
slijtage vertoont. 

52) Druk tijdens het rijden niet op de knop
3 fig. 33.
53) Voor optimale bescherming moet de
rugleuning rechtop gezet worden, moet
men goed tegen de rugleuning aanzitten
en moet de gordel goed aansluiten op de
borst en het bekken. Leg de
veiligheidsgordels altijd om! Rijden
zonder veiligheidsgordels doet bij een
ongeval het risico op ernstige
verwondingen toenemen en kan zelfs de
dood tot gevolg hebben.
54) Het demonteren of aanpassen van
onderdelen van de veiligheidsgordel of
gordelspanner is ten strengste verboden. 
Werkzaamheden aan deze onderdelen
moeten worden uitgevoerd door
gekwalificeerd en bevoegd personeel.
Neem altijd contact op met een speciaal
Alfa Romeo Servicepunt.
55) Nadat een gordel aan een zware
belasting is blootgesteld (bijvoorbeeld bij
een ongeval), moet de gordel compleet
met de verankeringen,
bevestigingsbouten en de gordelspanner
worden vervangen. Ook als er geen
zichtbare schade is, kan de gordel toch
verzwakt zijn.

BELANGRIJK
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SBR-SYSTEEM
(Seat Belt Reminder)

Dit systeem bestaat uit een akoestisch
waarschuwingssignaal dat, tegelijk met
het knipperende lampje < op het
instrumentenpaneel, de bestuurder
waarschuwt wanneer de
veiligheidsgordel niet is omgelegd.

Neem contact op met een Speciaal Alfa
Romeo Servicepunt om het
waarschuwingssignaal permanent te
laten uitschakelen.

De zoemer kan te allen tijde via het
Setup-menu opnieuw worden
ingeschakeld (zie paragraaf
“Menuopties” in het hoofdstuk
“Kennismaking met de auto”).

Als de bestuurder de enige inzittende is
en de veiligheidsgordel niet is omgelegd,
dan wordt bij het overschrijden van 20
km/h of wanneer langer dan 5 seconden
met een snelheid van 10 à 20 km/h
wordt gereden, een akoestische
signaalcyclus gestart (6 seconden
continu durend geluidssignaal gevolgd
door een intermitterend piepsignaal van
ongeveer 90 seconden) en het
waarschuwingslampje < knippert.

Het waarschuwingslampje blijft aan het
einde van de cyclus continu branden tot
de motor is afgezet. Het geluidssignaal
wordt onmiddellijk onderbroken
wanneer de veiligheidsgordel wordt
omgelegd.

Als de veiligheidsgordel tijdens het rijden
weer wordt losgemaakt, gaan het
geluidssignaal en het knipperende
lampje weer werken zoals hiervoor is
beschreven.

GORDELSPANNERS

De veiligheidsgordels zijn voorzien van
gordelspanners die bij een heftige
frontale botsing de gordel enige
centimeters aantrekt. Op die manier
worden de inzittenden veel beter op hun
plaats gehouden en wordt de
voorwaartse beweging beperkt.

Wanneer de gordelspanners hebben
gewerkt; rolt de gordel niet meer op.

De auto is ook uitgerust met een tweede
gordelspanner (gemonteerd bij de
dorpellijst). De activering hiervan kan
herkend worden aan de verkorting van de
metalen kabel.

Tijdens de werking van de gordelspanner
kan er wat rook ontsnappen. Deze rook is
niet schadelijk en duidt niet op
brandgevaar.

BELANGRIJK Voor een maximale
bescherming door de gordelspanners
moet de veiligheidsgordel zo worden
omgelegd dat hij goed aansluit op borst
en bekken.
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De gordelspanner vereist geen
onderhoud of smering: elke verandering
van de oorspronkelijke conditie zal de
werking ervan teniet doen. Als de
gordelspanner door ongebruikelijke
natuurlijke gebeurtenissen (bijv.
overstromingen, vloedgolven enz.) met
water en/of modder in contact is
geweest, neem dan contact op met een
Speciaal Alfa Romeo Servicepunt om
hem te laten vervangen.

56) 57)

4)

KRACHTBEGRENZERS

Voor een nog betere bescherming zijn de
oprolautomaten van de gordels voor
voorzien van een krachtbegrenzer die bij
een ongeval de piekbelasting op de borst
en schouders beperken.

VEILIG KINDEREN 
VERVOEREN

De Alfa 4C is een sportieve auto
waarmee elke dag in de stad gereden kan
worden, onder voorwaarde dat de
bestuurder en de passagiers hun
veiligheidsgordels omleggen. 

Een kind mag ook vervoerd worden op de
passagiersstoel, onder voorwaarde dat
het kind zwaarder weegt dan 9 kg en er
een geschikt kinderzitje wordt gebruikt.

Kinderen moeten, afhankelijk van hun
gewicht, in geschikte kinderzitjes
vervoerd worden. Er zijn verschillende
soorten kinderzitjes leverbaar; kies altijd
het zitje dat het meest geschikt is voor
het kind.  58)

Kinderen langer dan 1,50 m worden wat
de beveiligingssystemen betreft
gelijkgesteld aan volwassenen en
moeten de standaard veiligheidsgordels
dragen. Alle beveiligingssystemen
moeten voorzien zijn van de
typegoedkeuringsgegevens en het
keurmerk op een label dat stevig
bevestigd moet zijn op het kinderzitje en
dat absoluut niet verwijderd mag
worden. Kinderzitjes zijn verkrijgbaar bij
Lineaccessori Alfa Romeo. 
Deze producten zijn speciaal voor 
Alfa Romeo voertuigen ontworpen en
getest.

56) De gordelspanner kan slechts één
maal gebruikt worden. Ga, na activering
van de gordelspanner, naar een speciaal
Alfa Romeo Servicepunt om hem te laten
vervangen.
57) Het demonteren of aanpassen van
onderdelen van de veiligheidsgordel of
gordelspanner is ten strengste verboden.
Werkzaamheden aan deze onderdelen
moeten worden uitgevoerd door
gekwalificeerd en bevoegd personeel.
Neem altijd contact op met een speciaal
Alfa Romeo Servicepunt.

BELANGRIJK

4) Gebeurtenissen die leiden tot stoten,
trillingen of plaatselijke verhittingen in de
zone rond de gordelspanners (hoger dan
100°C gedurende ten hoogste 6 uur)
kunnen de gordelspanners beschadigen of
in werking doen treden.
Neem contact op met een speciaal 
Alfa Romeo Servicepunt, als aan deze
componenten gewerkt moet worden.

WAARSCHUWINGEN
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“UNIVERSEEL” KINDERZITJE
MONTEREN 
(met de veiligheidsgordels)

Alleen kinderzitjes voor Groep 1, 2 en 3,
namelijk in de rijrichting gemonteerde
kinderzitjes, kunnen op de Alfa 4C
geïnstalleerd worden.

Dit voertuig is NIET geschikt voor het
monteren van tegen de rijrichting in op
de passagiersstoel gemonteerde
kinderzitjes.

GROEP 1

Kinderen met een gewicht van 9 tot 18 kg
mogen in een in de rijrichting gemonteerd
kinderzitje vervoerd worden fig. 37.

59)

37 A0L0059

GROEP 2

Kinderen met een gewicht tussen 15 en
36 kg mogen rechtstreeks de
veiligheidsgordels van de auto gebruiken,
fig. 38.

Het kinderzitje is in dit geval alleen nodig
om het kind correct ten opzichte van de
gordels te plaatsen, zodat het diagonale
gordelgedeelte schuin over de borst en
nooit langs de nek ligt; het horizontale
gordelgedeelte moet over het bekken en
niet over de buik liggen.  59)

38 A0L0064

58) De passagiersstoel van de auto is niet
geschikt voor het gebruik van tegen de
rijrichting in geplaatste kinderzitjes
(Groep 0 en 0+). Daarom mogen erg kleine
kinderen (van 0 tot 9 kg) NIET in dit
voertuig vervoerd worden.

BELANGRIJK
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Groep Gewichtsklasse Passagier

Groep 1                                                                                                                                                       9-18 kg                                                                                                             L

Groep 2                                                                                                                                                     15-25 kg                                                                                                            L

Groep 3                                                                                                                                                     22-36 kg                                                                                                            L

L = geschikt voor speciale kinderzitjes voor dit type auto.

GESCHIKTHEID VAN DE PASSAGIERSSTOELEN VOOR HET GEBRUIK VAN UNIVERSELE KINDERZITJES

In overeenstemming met de Europese Richtlijn 2000/3/EG is de geschiktheid van elke passagiersstoel voor de montage van
universele kinderzitjes in de volgende tabel weergegeven:

DOOR ALFA ROMEO AANBEVOLEN KINDERZITJES VOOR DE�ALFA�4C

Lineaccessori Alfa Romeo heeft twee kinderzitjes speciaal voor uw Alfa 4C die in de rijrichting moeten worden gemonteerd en die
alleen met de driepuntsgordel kunnen worden vastgezet.

Gewichtsklasse Kinderzitje Type kinderzitje Installatie kinderzitje

Britax Romer Duo Plus 
Nummer typegoedkeuring:

E1 04301133 
Fiat-bestelcode: 71803161

Groep 1 – van 9 tot
18 kg

Kinderzitjes die in de rijrichting gemonteerd moeten
worden maken UITSLUITEND gebruik van de
veiligheidsgordels van de auto. 
Het wordt geadviseerd geen gebruik te maken van
de ISOFIX-verankeringen en bovenbevestiging van
het kinderzitje aangezien de auto niet is uitgerust
met ISOFIX-verankeringen en bovenbevestiging.

Fair Junior Fix 
Nummer typegoedkeuring:

E4 04443721
Fiat-bestelcode: 71806570

Dit moet geïnstalleerd worden in de rijrichting met
behulp van UITSLUITEND de veiligheidsgordel van
de auto. 
Het wordt geadviseerd geen gebruik te maken van
de ISOFIX-verankeringen aangezien de auto niet is
uitgerust met ISOFIX -verankeringen.

Groep 2 – 3 van 15 tot 
36 kg
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Belangrijkste veiligheidsvoorschriften
die voor het vervoeren van kinderen
opgevolgd moeten worden

❒  Volg de aanwijzingen die de producent
verplicht bij het kinderzitje moet leveren
zorgvuldig op. 
Bewaar deze instructies samen met de
overige documenten en dit
instructieboek in de auto. 
Raadpleeg bij gebruik van kinderzitjes
altijd de instructies; controleer altijd of
de veiligheidsgordel goed is bevestigd,
door aan de gordel te trekken;

❒  elk kinderzitje is bedoeld voor één
kind; vervoer nooit twee kinderen in één
kinderzitje; controleer altijd of de gordel
niet langs de nek van het kind loopt;

❒  controleer tijdens het rijden dat het
kind geen verkeerde houding aanneemt
of de gordels losmaakt. 

❒  vervoer kinderen nooit op schoot,
ook geen pasgeborenen. Niemand kan
een kind vasthouden in geval van een
ongeval; vervang na een ongeval altijd het
kinderzitje door een nieuwe. Laat ook de
veiligheidsgordel vervangen waar het
kinderzitje mee vastzat.

FRONTAIRBAGS

FRONTAIRBAGS BESTUURDER EN
PASSAGIER

De auto is uitgerust met meertraps
frontairbags (“Smart bagssysteem”) voor
de bestuurder en de passagier. 

De frontairbags voor
bestuurder/passagier zijn ontworpen om
de inzittenden te beschermen bij
middelzware frontale botsingen, door de
airbag tussen de inzittende en het
stuurwiel of het dashboard op te blazen. 

Als de airbags niet worden opgeblazen bij
andere soorten botsingen (botsingen
opzij, achterop, over de kop slaan enz.),
betekent dit dus niet dat het systeem
slecht functioneert. 

Airbags zijn geen vervanging voor de
veiligheidsgordels maar een aanvulling
daarop, de gordels moeten altijd
omgelegd worden. Bij een botsing worden
degenen die geen veiligheidsgordel
dragen naar voren geworpen en kunnen
zo in contact komen met een airbag die
nog niet volledig opgeblazen is. Onder
deze omstandigheden wordt de
inzittende minder door de airbag
beschermd.

60)

59) De schema’s zijn indicatief en dienen
slechts ter illustratie van de montage.
Monteer het kinderzitje overeenkomstig
de aanwijzingen, die bijgesloten 
moeten zijn.

BELANGRIJK

❒  Een onjuiste montage van het
kinderzitje kan leiden tot een inefficiënt
beschermingssysteem. Bij een ongeval
kan het kinderzitje loskomen en kan het
kind zelfs dodelijk gewond raken. Houd u
bij het monteren van kinderzitjes strikt
aan de meegeleverde instructies.

❒  Wanneer het kinderzitje niet in
gebruik is, zet het dan vast met de
veiligheidsgordel of verwijder het uit het
voertuig. Laat het kinderzitje niet los in
het interieur liggen. Op die manier kan het
geen letsel bij de inzittenden
veroorzaken, als er plotseling moet
worden geremd of in geval van een
ongeval.



In de volgende omstandigheden kan het
voorkomen dat de frontairbags niet
worden opgeblazen:
❒  frontale botsingen tegen makkelijk
vervormbare onderdelen, die niet de
voorkant van de auto zijn (bijv. spatbord
tegen de vangrail);
❒  de auto schuift onder andere auto’s of
veiligheidsbarrières (bijvoorbeeld onder
vrachtwagens of vangrails); in deze
situaties bieden ze geen aanvullende
bescherming ten opzichte van de
veiligheidsgordels, zodat hun activering
geen zin heeft. In deze gevallen wijst de
uitgebleven activering dus niet op een
storing van het systeem.

FRONTAIRBAG BESTUURDERSZIJDE

Deze airbag bevindt zich in een speciale
ruimte in het midden van het stuurwiel
fig. 39.

61)

39 A0L0055

FRONTAIRBAG PASSAGIERSZIJDE

Deze airbag bevindt zich in een speciale
ruimte in het dashboard fig. 40.

62)

FRONTAIRBAG PASSAGIER EN
KINDERZITJES

Het is TEN STRENGSTE VERBODEN een
kinderzitje tegen de rijrichting in te
installeren. Als bij een botsing de airbag
wordt opgeblazen, kan het kind hierdoor
dodelijke verwondingen oplopen.

Neem ALTIJD de aanwijzingen vermeld
op het label op de zonneklep aan
passagierszijde fig. 41 in acht.

40 A0L0056

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

De frontairbags kunnen in werking treden bij
heftige botsingen tegen de onderkant van de
auto (bijv. botsing met treden,
trottoirbanden, kuilen of verkeersdrempels,
enz.). Als de airbag geactiveerd wordt,
ontsnapt er een kleine hoeveelheid poeder:
dit poeder is niet schadelijk en duidt niet op
het begin van een brand. Dit poeder kan
echter de huid en ogen irriteren: was ze in dit
geval met neutrale zeep en water. 
De controle, reparatie en vervanging van de
airbags moeten door een Speciaal Alfa
Romeo Servicepunt worden uitgevoerd. Als
de auto wordt gesloopt, moet het
airbagsysteem buiten werking gesteld
worden door een Speciaal Alfa Romeo
Servicepunt. Gordelspanners en airbags
worden op verschillende manieren
geactiveerd, afhankelijk van het type botsing.
Als een of meerdere van deze voorzieningen
niet in werking treden, dan duidt dat niet op
een storing in het systeem.

63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 
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Frontairbag passagierszijde en kinderzitjes: BELANGRIJK
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61) Breng geen stickers of andere
voorwerpen op het stuurwiel of op het
deksel van de passagiersairbag aan.
Plaats nooit voorwerpen op het
dashboard aan passagierszijde, omdat
deze het correct openen van de
passagiersairbag kunnen hinderen en de
inzittenden kunnen verwonden.
62) Rijd altijd met de handen op de
stuurwielrand zodat de airbag indien
nodig ongehinderd opgeblazen kan
worden. 
Rijd niet met voorover gebogen lichaam.
Houd de rug goed rechtop tegen de
rugleuning gedrukt.
63) Instructies voor het uitschakelen van
de frontairbag aan passagierszijde zijn te
vinden in de paragraaf “Menuopties” in
het hoofdstuk “Kennismaking met het
instrumentenpaneel”. Denk eraan dat de
airbag in deze omstandigheden NIET in
werking zal treden wanneer dat nodig is
(ongeval).
64) Leun niet met uw hoofd, armen of
ellebogen tegen het portier om letsel te
voorkomen wanneer de airbag in werking
treedt.
65) Steek nooit het hoofd, de armen of de
ellebogen uit het raam.

BELANGRIJK 66) Als de contactsleutel naar MAR
wordt gedraaid en het lampje ¬ gaat niet
branden of blijft branden tijdens het rijden
(bij sommige versies samen met een
bericht op het display), dan is er mogelijk
een storing in de veiligheidssystemen. In
dat geval kunnen de airbags of
gordelspanners niet geactiveerd worden
bij een ongeval of (in een zeer beperkt
aantal gevallen), op onjuiste wijze
geactiveerd worden. Laat het systeem
onmiddellijk controleren door een
speciaal Alfa Romeo Servicepunt
alvorens verder te rijden.
67) Reis niet met voorwerpen op schoot
of voor de borst en houd niets in de mond
(pijp, pen, enz.): deze kunnen ernstig letsel
veroorzaken als de airbag in werking
treedt.
68) Laat bij diefstal of poging tot
diefstal, vandalisme of overstromingen
het airbagsysteem door een Speciaal Alfa
Romeo Servicepunt controleren.
69) Als de contactsleutel in stand MAR
staat of wanneer de motor is uitgezet,
kunnen de airbags ook geactiveerd
worden als de auto door een andere auto
wordt aangereden. Vergeet ook niet dat
als de sleutel in de stand STOP staat, er
bij een ongeval geen enkel
veiligheidssysteem (airbag of
gordelspanners) wordt geactiveerd. Als
deze systemen onder deze
omstandigheden niet worden
geactiveerd, betekent dit dus niet dat het
systeem slecht functioneert.

70) Wanneer de contactsleutel naar MAR
wordt gedraaid, gaat het lampje “ de
eerste 4 seconden constant branden.
Als het lampje daarna blijft branden,
betekent dit dat de
passagiersbescherming is uitgeschakeld;
als het lampje daarentegen uitgaat, is de
passagiersbescherming ingeschakeld.
71) De activeringsdrempel van de
frontairbag is hoger dan die van de
gordelspanners. Bij aanrijdingen die
tussen deze twee drempelwaarden liggen,
treden alleen de gordelspanners in
werking.
72) De airbag vervangt niet de
veiligheidsgordels, maar verhoogt hun
doeltreffendheid Omdat de frontairbags
niet worden geactiveerd bij frontale
botsingen bij lage snelheden, zijdelingse
botsingen, botsingen achterop en over de
kop slaan, worden in deze gevallen de
inzittenden uitsluitend door de
veiligheidsgordels beschermd, die dus
altijd gedragen moeten worden.
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Laten we meteen ter zake komen en kijken hoe u de 
mogelijkheden van uw auto optimaal kunt benutten.

We zullen u laten zien hoe u uw auto onder 
alle omstandigheden veilig kunt besturen
voor een plezierige en zuinige rijervaring.
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DE MOTOR STARTEN

Alvorens de motor te starten, de stoel,
achteruitkijkspiegels, buitenspiegels
instellen en de veiligheidsriem correct
vastmaken. Trap nooit het gaspedaal in
om de motor te starten. 

Procedure 

73) 74) 75)  5) 

De metalen baard 1 fig. 2 activeert:
❒  trap het rempedaal in; 
❒  draai de contactsleutel naar AVV en
laat deze los zodra de motor start.
Als de motor niet bij de eerste poging
start, draai dan de contactsleutel naar de
stand STOP alvorens de procedure te
herhalen.
❒  Als, met de contactsleutel in de stand
MAR, het waarschuwingslampje op het
instrumentenpaneel samen met het
waarschuwingslampje blijft branden,
draai dan de sleutel naar STOP en weer
terug naar MAR; als het
waarschuwingslampje blijft branden,
probeer het dan met de andere sleutels
die bij de auto zijn geleverd. Neem
contact op met een Speciaal Alfa Romeo
Servicepunt als de motor nog steeds niet
gestart kan worden.
❒  Laat de contactsleutel nooit in de
stand MAR staan als de motor is afgezet.

DE MOTOR AFZETTEN

Procedure
Draai de contactsleutel naar de stand
STOP terwijl de motor stationair draait. 

6) 7) 

73) Het is gevaarlijk om de motor in
afgesloten ruimten te laten draaien. De
motor verbruikt zuurstof en produceert
kooldioxide, koolmonoxide en andere
giftige gassen.
74) De rembekrachtiging werkt niet
zolang de motor niet is gestart; om die
reden is meer kracht dan normaal
benodigd voor de bediening van het
rempedaal.
75) Probeer de motor nooit te starten
door de auto te duwen, te slepen of van
een helling af te laten rijden. Hierdoor kan
de katalysator worden beschadigd.

BELANGRIJK

5) Tijdens de eerste gebruiksperiode
adviseren wij om overmatige belasting
van de auto te voorkomen (bijvoorbeeld
hard accelereren, lang rijden met hoge
toeren, abrupt remmen, enz.).
6) Laat de startinrichting nooit in de
stand MAR staan als de motor is afgezet,
zodat de accu niet onnodig wordt
ontladen.
7) Even snel gas geven voordat de motor
wordt uitgezet heeft geen enkel nut,
verspilt brandstof en is, vooral voor
motoren met turbocompressor,
schadelijk.

WAARSCHUWINGEN
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DE AUTO PARKEREN

Verwijder altijd de contactsleutel als de
auto wordt verlaten.
Ga bij het parkeren en verlaten van de
auto als volgt te werk: 
❒  schakel een versnelling in (de eerste
versnelling als de auto heuvel op is
geparkeerd, de achteruit als de auto
heuvel af is geparkeerd) en zet de
voorwielen iets uitgestuurd;
❒  zet de motor af en trek de handrem
aan.
Als de auto op een steile helling wordt
geparkeerd, blokkeer de wielen dan met
wiggen of stenen.
Wacht tot de ingeschakelde versnelling
van het display verdwijnt, voordat u het
rempedaal loslaat. 

76) 

BELANGRIJK: laat de auto NOOIT achter
met de versnellingsbak in de vrijstand.

HANDREM
Trek, om de handrem in te schakelen, de
hendel 1 fig. 42 omhoog totdat de auto
blokkeert. Bij aangetrokken handrem en
contactsleutel in de stand MAR, gaat het
waarschuwingslampje x op het
instrumentenpaneel branden.
Trek, om de handrem los te zetten, hendel
1 iets omhoog, druk knop 2 in, houd deze
ingedrukt en laat de hendel zakken. 
Het waarschuwingslampje x op het
instrumentenpaneel gaat uit.
Vier of vijf klikken zijn over het algemeen
voldoende wanneer het voertuig op een
vlakke ondergrond staat, terwijl er tien of
elf nodig kunnen zijn als het voertuig met
belading op een steile helling staat.

77) 

BELANGRIJK Tijdens deze handelingen
moet het rempedaal ingetrapt blijven.

42 A0L0066

76) Laat kinderen nooit zonder toezicht in
de auto achter. Verwijder altijd de sleutel
uit de startinrichting als het voertuig
wordt verlaten en neem de sleutel mee. 
77) De auto moet geremd worden na
enkele klikken van de handrem: als dat
niet zo is, contact opnemen met het 
Alfa Romeo Servicenetwerk om de
handrem te laten afstellen. Parkeer de
auto altijd op veilige wijze, zoals
aangegeven in de
wegenverkeerswetgeving en zoals
hierboven beschreven.

BELANGRIJK
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TCT-VERSNELLINGSBAK MET
DUBBELE KOPPELING

De Alfa 4C is voorzien van de TCT 6-
versnellingsbak met dubbele
drogeplaatkoppeling met schakelpeddels
achter het stuur. Dit is een geavanceerde
technische oplossing die de combinatie
biedt van de bediening van een
handgeschakelde versnellingsbak, de
directheid van een sequentieel systeem
en het gemak van de mogelijkheid om een   
automatisch keuzeprogramma te
selecteren zonder de vertraging van een
conventionele automatische transmissie.
Met de sleutel uit het contactslot, zal het
systeem geen enkele actie uitvoeren
wanneer de knoppen op het
bedieningspaneel van de transmissie op
de centrale tunnel fig. 43 worden
bediend, ongeacht de druk die op het
rempedaal wordt uitgeoefend. 

43 A0L0067

De transmissie zal daarom in de toestand
blijven waarin deze verkeerde toen de
motor werd afgezet.
Bij stationair draaiende motor en de
sleutel in de stand MAR (elektrische
verbruikers vanaf contactsleutel
ingeschakeld), verschijnt op het display
de ingeschakelde versnelling en de
actieve bedieningswijze (automatisch =
AUTO of handmatig = geen weergave).

BEDIENINGSWIJZE
De versnellingsbak kan op twee manieren
bediend worden (behalve wanneer de
Race-modus geselecteerd is):
❒  de eerste is handmatig (MANUAL),
waarbij de bestuurder beslist wanneer hij
schakelt;
❒  de tweede is volledig automatisch
(AUTO), waarbij het systeem beslist
wanneer er geschakeld wordt.
Wanneer de Race-modus geselecteerd is,
is MANUAL de enig toegestane
bedieningswijze.

Handmatige bediening (MANUAL)

Deze bedieningswijze laat aan de
bestuurder de keuze van de geschiktste
overbrengingsverhouding, afhankelijk
van de gebruiksomstandigheden van de
auto.

Met de schakelpeddel “+” op het
stuurwiel wordt een hogere versnelling
ingeschakeld, terwijl met de hendel “–”
een lagere versnelling wordt
ingeschakeld (zie de volgende paragraaf,
“Schakelpeddels”).

Als het verzoek door het systeem
geaccepteerd wordt, toont het display de
nieuw ingeschakelde versnelling.

Als het systeem het verzoek niet
accepteert, toont het display de
voorafgaand aan het verzoek
ingeschakelde versnelling en klinkt er een
geluidssignaal.
Het systeem weigert een
schakelcommando als dit de juiste
werking van de motor en de
versnellingsbak in gevaar brengt. 

44 A0L0146
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Het systeem zal automatisch
terugschakelen als de motor het
stationaire toerental bereikt
(bijvoorbeeld tijdens afremmen). 
Als het DNA-systeem in de modus
“Normal” wordt gebruikt, dan zal
automatisch worden opgeschakeld als
het motortoerental dit vereist.

Automatische werking (AUTO)

Om de automatische (AUTO) werking in
of uit te schakelen, moet op de A/M-knop
op het bedieningspaneel van de
transmissie fig. 43 worden gedrukt; de
uitvoering hiervan wordt gemeld door het
woord AUTO op het display, naast de
ingeschakelde versnelling fig. 45.

45 A0L0068

Als de automatische werking is
ingeschakeld, dan kiest het systeem de
schakelmomenten op basis van de
snelheid van de auto, het motortoerental
en de bedieningswijze van het gaspedaal.

Om de auto te laten rijden, moet altijd de
1e of de achteruitversnelling (R)
ingeschakeld zijn 
(met ingetrapt rempedaal).

“Kick Down” functie

Er is ook een “Kick Down” functie
beschikbaar: indien nodig 
(bijvoorbeeld tijdens het inhalen),
schakelt het systeem een of meer
versnellingen terug wanneer het
gaspedaal voorbij het stroeve punt wordt
ingetrapt (en als het motortoerental dit
toestaat) om het geschikte vermogen en
koppel voor de door de bestuurder
verzochte acceleratie te leveren.

Bij activering van de “Kick Down” functie,
zorgt het systeem voor het variëren van
het transmissiebeheer overeenkomstig
de gekozen DNA-functie.

SCHAKELPEDDELS

Hiermee kan sequentieel geschakeld
worden fig. 46. 

❒  schakelpeddel “+” (door de peddel
naar de bestuurder te trekken, zie 
fig. 47): opschakelen;

❒  schakelpeddel “–” (door de peddel
naar de bestuurder te trekken, zie 
fig. 47): terugschakelen;

46 A0L0071

47 A0L0072
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Op- of terugschakelen mag alleen worden
gedaan als het motortoerental dit
toestaat.

DE MOTOR STARTEN

Trap het rempedaal in om de motor te
starten: het systeem schakelt de
vrijstand (N) automatisch in.

Na de startprocedure kan de 1e
versnelling (1) of de achteruitversnelling
(R) ingeschakeld worden.

Ongeacht de gekozen werking
(AUTO/MANUAL), moet om de 1e
versnelling of de achteruit (R) in te
schakelen, het rempedaal worden
ingetrapt en de knop 1 op het
bedieningspaneel van de transmissie 
(of de “+” schakelpeddel) om de eerste
versnelling in te schakelen of de knop R
om de achteruit in te schakelen bediend
worden. Wanneer de 1e versnelling is
ingeschakeld, stelt het systeem zich op
de modus AUTO in. 

De vrijstand (N) kan opnieuw worden
ingeschakeld door de knop N bij ingetrapt
rempedaal te bedienen.

Wanneer de knoppen 1, N of R worden
bediend (of de “+” schakelpeddel) zonder
dat het rempedaal wordt ingetrapt, wordt
er geen schakelverzoek door het systeem
uitgevoerd.

BELANGRIJK De achteruit kan niet
ingeschakeld worden door op de “-”
schakelpeddel op het stuurwiel te
drukken.

Belangrijke opmerkingen

Draai de “Vertraagde opstartprocedure”,
als u wilt starten in aanwezigheid van een
storing in de versnellingsbak (zie de
paragraaf “Lampjes en berichten” in het
hoofdstuk “Kennismaking met het
instrumentenpaneel):

draai de contactsleutel minstens 7
seconden in de stand AVV en houd
daarbij het rempedaal ingetrapt: de
motor zal gestart worden. 
Het systeem zal in de “recovery” toestand
blijven.

Neem contact op met het Alfa Romeo
Servicenetwerk als de motor niet start.

Wanneer het bestuurdersportier wordt
geopend, schakelt het systeem het
hydraulische gedeelte in, zodat dit
gereed is als de motor vervolgens wordt
gestart.

WEGRIJDEN MET DE AUTO

De auto kan zowel in de 1e versnelling als
in de achteruit (R) wegrijden.

De versnellingen kunnen alleen
ingeschakeld worden als het rempedaal
wordt ingetrapt. Als het rempedaal niet is
ingetrapt, verschijnt er een speciaal
bericht op het display.

Het is niet mogelijk om in een hogere
versnelling dan de 1e weg te rijden: als dit
geprobeerd wordt, toont het display een
speciaal bericht.

Bij wegrijden op een vrij steile helling,
wordt geadviseerd de handrem te
gebruiken.

Inschakeling 1e versnelling

Ga als volgt te werk:
❒  trap het rempedaal in;

❒  druk op de knop 1 op het
bedieningspaneel van de transmissie;

❒  laat het rempedaal los en trap het
gaspedaal in.

Inschakeling achteruitversnelling (R)

De achteruitversnelling (R) kan alleen
worden ingeschakeld als de auto stilstaat
en het rempedaal ingetrapt is.

Ga als volgt te werk:

❒  trap het rempedaal in (bij volledig
stilstaande auto);

❒  druk op de knop R op het

paneel van de versnellingsbak;

❒  laat het rempedaal los en trap het
gaspedaal in.

Op bepaalde versies geeft het systeem
een geluidssignaal af, als de
achteruitversnelling is ingeschakeld.
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Als het rempedaal niet is ingetrapt (en
het voertuig stilstaat), verschijnt er een
speciaal bericht op het display en
schakelt het systeem automatisch de
vrijstand (N) in. 

BELANGRIJK Als de auto rijdt, dan wordt
het verzoek geaccepteerd en uitgevoerd
als binnen 3 seconden na het
schakelverzoek, de voertuigsnelheid
minder dan 3 km/h bedraagt: als het
schakelverzoek niet wordt uitgevoerd,
zal het systeem de versnelling
ingeschakeld houden of, indien de
snelheid onder 10 km/h zakt, de
versnellingsbak in de vrijstand (N) zetten
en vervolgens moet het schakelverzoek
herhaald worden.

INSCHAKELING VRIJSTAND (N)

Bij stilstaande auto en contactsleutel in
de stand MAR (ongeacht de toestand van
de motor), kan de vrijstand (N) alleen
ingeschakeld worden bij ingetrapt
rempedaal.

Als de auto rijdt kan de vrijstand (N) altijd
ingeschakeld worden, ongeacht de druk
die op het rem- en gaspedaal wordt
gezet.

De letter N wordt samen met de actieve
bedieningsmodus op het display
weergegeven.

Om vanaf de vrijstand (N) een versnelling
in te schakelen, drukt u op knop 1 op het
paneel van de versnellingsbak (het
rempedaal hoeft niet te worden
ingetrapt): de versnellingsbak zal direct
de juiste versnelling kiezen, afhankelijk
van de voertuigsnelheid. 

Bij stilstaande auto en contactsleutel in
de stand MAR (ongeacht de toestand van
de motor), kan de 1e versnelling alleen
ingeschakeld worden bij ingetrapt
rempedaal.

LAUNCH CONTROL

De “Launch Control” strategie staat
starten met hoge prestaties toe.

Deze strategie kan ingeschakeld worden
bij stilstaand voertuig, “Race” modus
geselecteerd en 1ste versnelling
ingeschakeld.

De volgorde van de te verrichten
handelingen is als volgt:

❒  trap het rempedaal in en houd het
ingetrapt;

❒  trap het gaspedaal in en houd het
ingetrapt;

❒  druk op de peddel “–” achter het
stuurwiel;

De auto trekt met een maximale
acceleratie op als het rempedaal wordt
losgelaten.

Als het gaspedaal ingetrapt wordt
gehouden, dan zal het systeem
automatisch opschakelen zodra het
beste motortoerental om te schakelen is
bereikt.

78) 

Onderbreek bovenstaande volgorde van
handelingen of laat het gaspedaal los om
deze strategie te verlaten.

WEERGEGEVEN INFORMATIE

Als de contactsleutel naar de stand MAR
wordt gedraaid, toont het display na
ongeveer 1 seconde dat de transmissie in
de vrijstand (N) staat. Tijdens het rijden
toont het display de ingeschakelde
versnelling en de actieve werking 
(AUTO of MANUAL). De aanduidingen op
het display hebben de volgende
betekenissen:

N = vrijstand;

1 = eerste versnelling;

2 = tweede versnelling

3 = derde versnelling;

4 = vierde versnelling;

5 = vijfde versnelling;

6 = zesde versnelling;

R = achteruit.
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De auto start altijd vanuit de vrijstand.
Wanneer de 1e versnelling wordt
verzocht, forceert het systeem de
selectie van de AUTO werking.

BELANGRIJK Als met de contactsleutel in
de stand MAR, de display niet binnen 10
seconden de ingeschakelde versnelling
aangeeft, draai dan de sleutel naar de
stand STOP, wacht tot de display uit is en
herhaal de handeling. 
Neem, als het probleem aanhoudt,
contact op met het Alfa Romeo
Servicenetwerk.

GELUIDSSIGNAAL

Om veiligheidsredenen gaat er een
zoemer af als de auto geparkeerd wordt
met de versnellingsbak in de vrijstand (N)
(dit signaal wordt afgegeven wanneer de
contactsleutel in de stand STOP wordt
gedraaid).

Bij stilstaand voertuig, draaiende motor
en ingeschakelde versnelling (1e) of (R)
klinkt er een zoemer en

wordt automatisch naar de vrijstand (N)
overgeschakeld als:

❒  het gas- en/of rempedaal minstens 3
minuten niet wordt ingetrapt;

❒  het rempedaal langer dan 10 minuten
wordt ingetrapt;

❒  het bestuurdersportier open wordt
gedaan en het gas- of rempedaal ten
minste 1,5 seconde niet wordt bediend;

❒  een storing in de versnellingsbak is
gedetecteerd.

DE AUTO PARKEREN

Ga bij het parkeren en verlaten van de
auto als volgt te werk: 

❒  schakel een versnelling in (de eerste
versnelling als de auto heuvel op is
geparkeerd, de achteruit als de auto
heuvel af is geparkeerd) en zet de
voorwielen iets uitgestuurd;

❒  zet de motor af en trek de handrem
aan.

Als de auto op een steile helling wordt
geparkeerd, blokkeer de wielen dan met
wiggen of stenen.

Wacht tot de ingeschakelde versnelling
van het display verdwijnt, voordat u het
rempedaal loslaat.

BELANGRIJK: laat de auto NOOIT achter
met de versnellingsbak in de vrijstand.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

❒  Houd het rempedaal altijd ingetrapt
bij stilstaande auto en ingeschakelde
versnelling, totdat wordt weggereden;
laat vervolgens het rempedaal los en geef
geleidelijk gas.

❒  Houd de versnellingsbak in de
vrijstand (N) als de auto lang stilstaat met
een draaiende motor.

❒  Om de werking van de koppeling te
sparen, mag het gaspedaal niet gebruikt
worden om de auto stil te houden (bijv.:
tijdens stilstand op een helling). De
koppeling zou door oververhitting kunnen
beschadigen:

gebruik in dit geval het rempedaal of de
handrem en bedien het gaspedaal alleen
als men gereed is om weg te rijden.

❒  Als bij ingeschakelde
achteruitversnelling (R) de 1e versnelling
(of omgekeerd) ingeschakeld moet
worden, mag dit pas gebeuren als de auto
volledig stilstaat en het rempedaal is
ingetrapt.

❒  Ook al wordt het beslist afgeraden, als
u om wat voor reden dan ook met de
versnellingsbak in de vrijstand (N) een
helling afrijdt, zal het systeem bij een
schakelverzoek automatisch de beste
versnelling op basis van de
voertuigsnelheid kiezen, om het
motorkoppel op de juiste manier op de
wielen over te brengen.

❒  Indien nodig kan bij afgezette motor
de 1e versnelling, de achteruit (R) of de
vrijstand (N) ingeschakeld worden met de
contactsleutel in de stand MAR en
ingetrapt rempedaal.
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In dit geval moet er minstens 5 minuten
gewacht worden voordat er opnieuw
wordt geschakeld, om beschadiging van
het hydraulische systeem en met name
de pomp te voorkomen;

❒  Voor opwaarts wegrijden op een
helling wordt geadviseerd geleidelijk aan
maar volop gas te geven na de handrem
of het rempedaal te hebben losgelaten;
op deze manier kan de motor tijdelijk met
een hoger toerental draaien en kunnen
steile hellingen met een merkbaar hoger
koppel worden opgereden.

CRUISECONTROL
(waar aanwezig)

Dit is een elektronisch geregeld
hulpsysteem waarmee de gewenste
rijsnelheid gehandhaafd kan worden,
zonder het gaspedaal in te hoeven
trappen. 
Het systeem kan gebruikt worden bij een
snelheid van meer dan 30 km/h op lange,
droge en rechte wegen met weinig
veranderingen in de rijomstandigheden 
(bijv. snelwegen).
Het gebruik van de cruisecontrol wordt
dus niet aanbevolen op buitenwegen met
druk verkeer. Gebruik het systeem niet in
de stad.

HET SYSTEEM INSCHAKELEN

Draai ring 1 fig. 48 naar .

.48 A0L0022

78) De functie “Launch Control” is alleen
beschikbaar in de Racemodus.
Onafhankelijk van hetgeen expliciet is
aangegeven in de beschrijving van deze
modi, worden de ESC- en ASR-systemen
uitgeschakeld tijdens de werking van de
functie “Launch Control”. 
Dit betekent dat de dynamische controle
over het voertuig altijd onder de
verantwoordelijkheid van de bestuurder
valt. Let daarom uiterst goed op bij het
gebruiken van de Launch Control. Houd
rekening met het verkeer en de conditie
van het wegdek en zorg er tijdens
manoeuvres voor dat er voldoende ruimte
is in het betreffende gebied.

BELANGRIJK

De cruisecontrol kan niet worden
ingeschakeld als het voertuig in de 
1e versnelling of in de achteruit staat.
Het is raadzaam om het systeem in te
schakelen vanaf de 5e versnelling of
hoger.

Op afdalingen kan de auto bij
ingeschakelde cruisecontrol de
opgeslagen snelheid iets overschrijden.

Wanneer het systeem is ingeschakeld,
gaat het digitale
waarschuwingslampje  branden en
verschijnt er een speciaal bericht op het
display.

DE GEWENSTE SNELHEID INSTELLEN

Ga als volgt te werk:

❒  draai de draaischakelaar 1 fig. 48 naar
en trap het gaspedaal in om de

gewenste snelheid te bereiken;

❒  beweeg de hendel ten minste één
seconde omhoog (+) en laat deze
vervolgens los: de snelheid wordt
opgeslagen en het gaspedaal kan
losgelaten worden.

Indien nodig (bijvoorbeeld bij inhalen) kan
de snelheid gewoon verhoogd worden
door het gaspedaal in te trappen: als het
gaspedaal vervolgens wordt losgelaten,
keert de auto terug naar de eerder
opgeslagen snelheid.



Het systeem blijft actief, zonder de
noodzaak om de knop CANCEL/RESUME
te bedienen om na het accelereren naar
de vorige toestand terug te keren.

78) 79) 

Automatische uitschakeling

In de volgende gevallen wordt het
systeem automatisch uitgeschakeld: 

❒  als het ABS- of het ESC-systeem
ingrijpt;

❒  als de voertuigsnelheid lager is dan de
vastgestelde limiet; in geval van een
systeemfout.
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OPGESLAGEN SNELHEID OPROEPEN

Als het systeem is uitgeschakeld door
bijvoorbeeld het intrappen van het
rempedaal, kan de opgeslagen snelheid
als volgt worden opgeroepen:

❒  geef geleidelijk gas totdat een
snelheid in de buurt van de opgeslagen
snelheid wordt bereikt;

❒  schakel de versnelling in die
ingeschakeld was op het moment van het
opslaan van de snelheid;

❒  druk op de knop CANCEL/RESUME
(2 fig. 48).

DE OPGESLAGEN SNELHEID
VERHOGEN

Dit kan op twee manieren:

❒  door het gaspedaal in te trappen en de
nieuwe snelheid op te slaan; 

of

❒  door de hendel omhoog (+) te zetten
tot de nieuwe snelheid is bereikt, die
automatisch wordt opgeslagen.

Elke beweging van de hendel komt
overeen met een kleine verhoging van de
snelheid (van ongeveer 1 km/h); als de
hendel omhoog wordt gehouden, dan
neemt de snelheid traploos toe.

OPGESLAGEN SNELHEID VERLAGEN

Dit kan op twee manieren:

❒  door het systeem uit te schakelen en
de nieuwe snelheid op te slaan; 

of

❒  door de hendel omlaag (–) te bewegen
tot de nieuwe snelheid is bereikt, die
automatisch wordt opgeslagen.

Elke beweging van de hendel komt
overeen met een kleine verlaging van de
snelheid van ongeveer 1 km/h; als de
hendel omlaag wordt gehouden, dan
neemt de snelheid traploos af.

HET SYSTEEM UITSCHAKELEN

Het systeem kan op de volgende
manieren worden uitgeschakeld:

❒  door de draaischakelaar 1 fig. 48 naar
� te draaien;

❒  door de motor af te zetten; 

❒  door op de knop CANCEL/RESUME te
drukken;

❒  door het rem- of gaspedaal in te
trappen; in het laatste geval wordt het
systeem niet volledig uitgeschakeld,
maar wordt voorrang aan het
acceleratieverzoek gegeven. 

79) Druk niet op de “N”-toets op het
bedieningspaneel van de versnellingsbak
als met ingeschakelde cruisecontrol
wordt gereden.
80) Als de cruisecontrol niet goed werkt
of als er een storing is, draaischakelaar 
1 fig. 48 op � zetten en contact
opnemen met een speciaal Alfa Romeo
Servicepunt.

BELANGRIJK
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PARKEERSENSOREN

(waar aanwezig)

Ze zitten in de achterbumper 
fig. 49 en detecteren de aanwezigheid
van obstakels achter het voertuig en
waarschuwen de bestuurder met een
intermitterend geluidssignaal.

INSCHAKELING

De sensoren worden automatisch
ingeschakeld zodra de
achteruitversnelling wordt ingeschakeld. 
De frequentie van het geluidssignaal
neemt toe naarmate het voertuig dichter
bij het obstakel komt.

49 A0L0043

ZOEMER

Wanneer de achteruitversnelling is
ingeschakeld en er een obstakel achter
de auto is, klinkt er een geluidssignaal
met een frequentie die varieert op basis
van de afstand van het obstakel ten
opzichte van de bumper.

De frequentie van het geluidssignaal:

❒  neemt toe naar gelang de afstand
tussen de auto en het obstakel kleiner
wordt, wanneer de afstand ongeveer 
30 cm bedraagt klinkt het signaal
continu;

❒  neemt af als de afstand tot het
obstakel groter wordt, tot het signaal
volledig stopt;

❒  is constant als de afstand tussen het
voertuig en het obstakel onveranderd
blijft; 

❒  als deze situatie de sensoren aan de
zijkant betreft, zal het signaal na
ongeveer 3 seconden stoppen om,
bijvoorbeeld, aanwijzingen te voorkomen
tijdens manoeuvres langs een muur.

Wanneer de sensoren meerdere
obstakels signaleren, dan wordt alleen
rekening gehouden met het
dichtstbijzijnde obstakel.

AANWIJZINGEN OP HET DISPLAY
(waar aanwezig)

Wanneer de sensoren worden
ingeschakeld, verschijnt het scherm van
fig. 50 op het display.

De informatie over de aanwezigheid en
afstand van een obstakel ten opzichte
van de auto wordt gegeven door zowel
het geluidssignaal als de weergave op het
instrumentenpaneel.

Bij meerdere obstakels wordt de
dichtstbijzijnde aangegeven.

50 A0L0044
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BELANGRIJKE OPMERKINGEN

81)

8)

Let tijdens parkeermanoeuvres in
bijzondere mate op obstakels die zich
boven of onder de sensoren kunnen
bevinden.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen
voorwerpen in de buurt van de auto niet
gedetecteerd worden en kunnen zo
schade aan de auto veroorzaken of zelf
beschadigd raken.

De volgende omstandigheden kunnen de
werking van de parkeersensoren
beïnvloeden:

❒  de aanwezigheid van ijs, sneeuw,
modder of dikke verf kunnen leiden tot
verminderde gevoeligheid van de
sensoren en afname van de prestaties
van het systeem;

❒  de sensor zou door mechanische
storingen, zoals het wassen van de auto,
regen- (met sterke wind) of hagelbuien,
niet-bestaande obstakels kunnen
detecteren (“echostoring”);

❒  de signalen die door de sensor
verstuurd worden, kunnen ook worden
beïnvloed door de aanwezigheid van
ultrasone systemen (zoals
luchtdrukremmen van vrachtwagens of
pneumatische boren) in de buurt van het
voertuig;

❒  de werking van het
parkeerhulpsysteem kan tevens
beïnvloed worden door wijzigingen van de
positie van de sensor, veroorzaakt door
een verandering in de geometrie (door
slijtage van onderdelen van de
wielophanging), als de banden verwisseld
zijn, een overbelaste auto, of afstellingen
waardoor de auto lager komt te liggen.

81) De verantwoordelijkheid voor het
parkeren en andere gevaarlijke
manoeuvres ligt altijd en in elk geval bij de
bestuurder.
Controleer tijdens deze manoeuvres altijd
of er geen mensen (vooral kinderen) of
dieren in het betreffende gebied
aanwezig zijn. De parkeersensoren dienen
als hulp voor de bestuurder, die echter
nooit zijn aandacht mag laten verslappen
tijdens potentieel gevaarlijke
manoeuvres, ook al worden ze met lage
snelheden verricht.

BELANGRIJK

8) Voor een correcte werking van het
systeem mag de sensor nooit bevuild zijn
met modder, vuil, sneeuw of ijs. Zorg
ervoor dat ze tijdens het reinigen niet
gekrast of beschadigd worden. Vermijd
het gebruik van droge, ruwe of harde
doeken. De sensoren moeten met schoon
water worden gewassen, waaraan
eventueel autoshampoo is toegevoegd.
Wanneer speciale reinigingsapparaten
worden gebruikt, zoals stoomreinigers of
hogedrukreinigers, reinig dan de sensoren
zeer snel en houd de straal op minstens
10 cm afstand. Breng geen stickers op de
sensoren aan.

WAARSCHUWINGEN
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TANKEN

Het voertuig is voorzien van het “Fast
Fuel”-systeem, dit voorkomt dat er
onjuiste brandstoffen getankt worden
(bijv. diesel voor een benzinemotor).
Zet de motor af alvorens te tanken.
Tank uitsluitend loodvrije benzine met
een minimum octaangetal van 95 RON
die aan de Europese specificatie EN228
voldoet. De motor van de Alfa 4C is met
name ontworpen om te voldoen aan alle
emissielimieten terwijl tegelijkertijd
minimaal brandstofverbruik en maximale
prestaties gegarandeerd worden,
wanneer loodvrije benzine van een
uitstekende kwaliteit met een
octaangetal van 98 RON of hoger
gebruikt wordt.
Om beschadiging aan de katalysator te
voorkomen, de tank nooit bijvullen, niet in
noodgevallen en evenmin met een
minimale hoeveelheid, met loodhoudende
benzine.

BELANGRIJK Een beschadigde
katalysator veroorzaakt schadelijke
uitlaatgassen, met luchtvervuiling tot
gevolg.

TANKEN

Om de tank volledig te vullen, kan men
twee keer bijvullen nadat het tankpistool
is afgeslagen. Meer bijvullen kan
storingen in het
brandstoftoevoersysteem veroorzaken.

TANKPROCEDURE

Het voertuig is voorzien van een 
“Fast Fuel”-apparaat, dat in de opening
van de brandstoftank is ingebouwd: dit
gaat automatisch open en dicht wanneer
het vulpistool wordt
geplaatst/verwijderd.

Het “Fast Fuel” systeem is uitgerust met
een blokkeersysteem dat het tanken van
het onjuiste type brandstof voorkomt.

De hieronder beschreven tankprocedure
is afgebeeld op het plaatje 
fig. 51 dat aan de binnenkant van de
tankklep is aangebracht. 
Op het plaatje is ook het type brandstof
aangegeven (LOODVRIJE
BRANDSTOF=benzine).

Procedure

❒  open klepje 1 fig. 52, door deze naar
buiten te trekken;

❒  steek het vulpistool in de vulopening
en tank;

❒  wacht na het tanken minstens 10
seconden alvorens het vulpistool te
verwijderen zodat de brandstof in de
tank kan vloeien;

❒  neem het vulpistool uit de vulopening
en sluit het klepje 1.

Het klepje is voorzien van een stofkap 2
die, wanneer het klepje gesloten is, de
rand van de vulopening beschermt tegen
de intreding van vuil en stof.

82) 83) 84)

51 A0L0045
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Tanken in een noodgeval

Ga voor het tanken als volgt te werk als
er geen brandstof in de tank meer is of
als het brandstofcircuit volledig leeg is:

❒  neem de speciale trechter fig. 53 uit
de gereedschapskit in de bagageruimte;

❒  open het klepje 1 fig. 52, door het naar
buiten te trekken;

❒  steek trechter C in de vulopening
zoals aangegeven in fig. 53 en tank;

❒  verwijder de trechter na het tanken en
sluit de klep;

❒  berg de trechter tenslotte weer op in
zijn doos en zet deze terug in de
bagageruimte.

52 A0L0046

BELANGRIJK Houd de waterstraal van
een hogedrukreiniger op minstens 20 cm
afstand van de brandstofvulopening.

Brandstof - Grafisch symbool voor de
identificatie van de compatibiliteit van
het voertuig voor consumenten in
overeenstemming met EN16942

De onderstaande symbolen
vereenvoudigen de herkenning van het
correcte type brandstof dat u in uw
voertuig moet gebruiken.

Controleer, alvorens te tanken, de
symbolen aan de binnenkant van het
brandstofklepje (waar voorzien) en
vergelijk ze met de symbolen op de
benzinepomp (waar voorzien).

53 A0L0151

82) Monteer geen enkel voorwerp/dop op
de rand van de vulopening die niet
geleverd is voor het voertuig. Het gebruik
van voorwerpen/doppen van het
verkeerde type kan de druk in de tank
doen toenemen, waardoor gevaarlijke
situaties kunnen ontstaan.
83) Breng geen open vuur of brandende
sigaretten in de buurt van de vulopening
van de tank: brandgevaar. Kom niet te
dicht met het gezicht bij de vulopening,
om geen schadelijke dampen in te
ademen.
84) Maak geen gebruik van een mobiele
telefoon in de buurt van de benzinepomp:
brandgevaar.

BELANGRIJK

E5: Ongelode benzine met maximaal
2,7% (m/m) zuurstof en maximaal 5,0%
(V/V) ethanol overeenkomstig  EN228

E10: Ongelode benzine met maximaal
3,7% (m/m) zuurstof en maximaal 10,0%
(V/V) ethanol overeenkomstig  EN228
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Een lekke band of een doorgebrande lamp?
Soms kan een probleem onze reis hinderen.

De pagina’s over noodgevallen kunnen u helpen zelfstandig en
rustig om te gaan met kritieke situaties. 

Wij adviseren u om in een noodsituatie het gratis telefoonnummer 
te bellen dat in het garantieboekje is vermeld. 

U kunt ook het gratis landelijke of internationale 
universele telefoonnummer bellen om 

het dichtstbijzijnde Alfa Romeo Servicenetwerk te vinden.
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ALARMKNIPPERLICHTEN

WERKING

Druk op schakelaar 1 fig. 54 om de
lichten in/uit te schakelen.

Waarschuwingslampjes Ÿ en Δ op het
paneel branden als de
alarmknipperlichten aan zijn.

85) 

54 A0L0023

EEN LAMP VERVANGEN

86) 87) 88)

9)

ALGEMENE INSTRUCTIES

❒  Als een lamp niet werkt, controleer
dan of de betreffende zekering niet is
geoxideerd alvorens de lamp te
vervangen. Om de zekeringen te vinden
wordt verwezen naar de paragraaf
“Zekeringen vervangen” in dit hoofdstuk.

❒  vervang doorgebrande lampen door
exemplaren van hetzelfde type en
vermogen;

❒  controleer na vervanging van een
gloeilamp in de koplamp altijd of de
koplampafstelling goed is.

BELANGRIJK Bij een lage temperatuur of
hoge luchtvochtigheid of na hevige regen
of na het wassen, kan de binnenzijde van
de koplamp een beetje beslagen zijn. Dit
is geen defect maar een natuurlijk
verschijnsel dat veroorzaakt wordt door
de temperatuur- en
luchtvochtigheidsverschillen tussen de
binnen- en buitenzijde van het glas, en dat
geen negatieve invloed heeft op de
normale werking van de lichten. 
Deze aanslag verdwijnt geleidelijk aan
(van het midden tot de randen) zodra de
lichten worden ingeschakeld.

85) Het gebruik van alarmknipperlichten
wordt geregeld door de
wegenverkeerswetgeving van het land
waar u rijdt: neem de wettelijke
voorschriften in acht.

BELANGRIJK

86) Wijzigingen of reparaties aan het
elektrische systeem die niet correct zijn
uitgevoerd en waarbij geen rekening
wordt gehouden met de technische
systeemgegevens, kunnen storingen
veroorzaken die tot brand kunnen leiden.
87) In halogeenlampen bevindt zich gas
onder druk. Als ze breken, kunnen er
glassplinters wegschieten.
88) Wegens de hoge voedingsspanning
mogen gasontladingslampen (Bi-Xenon)
alleen door gespecialiseerd personeel
vervangen worden: levensgevaar! Neem
contact op met een speciaal Alfa Romeo
Servicepunt.

BELANGRIJK

9) Raak alleen het metalen gedeelte van
halogeenlampen aan. Het aanraken van
de bol met de vingers kan de
lichtopbrengst en de levensduur van de
lamp reduceren. Als de bol per ongeluk
toch wordt aangeraakt, moet hij worden
schoongewreven met een doekje
bevochtigd met alcohol en laat hem 
vervolgens drogen.

WAARSCHUWINGEN



83

Lampen VermogenType

Voorste stadslichten/Dagrijlichten (DRL)                                                                                                                                                         LED                                                                –

Achterste positielichten                                                                                                                                                                                                 LED                                                                –

Dimlicht / Grootlicht (versies met Bi-Halogeen koplampen)                                                                                                                
H7                                                            55 W

(waar aanwezig)

Dimlicht / Grootlicht (versies met Bi-Xenon koplampen)                                                                                                                      
D1S                                                          35 W

(waar aanwezig)                                                                                                                                                                                                                          

Dimlicht / Grootlicht (versies met LED koplampen)                                                                                                                                
LED –

(waar aanwezig)

Richtingaanwijzers voor                                                                                                                                                                                             PY21W                                                      21 W

Richtingaanwijzers achter                                                                                                                                                                                        PY21W                                                      21 W

Richtingaanwijzers zijkant                                                                                                                                                                                        WY5W                                                         5 W

Remlicht                                                                                                                                                                                                                                      LED                                                                –

Derde remlicht                                                                                                                                                                                                                        LED                                                                –

Kentekenverlichting                                                                                                                                                                                                         W5W                                                          5 W

Mistachterlicht                                                                                                                                                                                                                  W16W                                                       16 W

Achteruitrijlicht                                                                                                                                                                                                                 W16W                                                       16 W

Plafondverlichting                                                                                                                                                                                                            C10W                                                        10 W

Bagageruimteverlichting                                                                                                                                                                                             W5W                                                          5 W



LAMP BUITENVERLICHTING 
VERVANGEN

KOPLAMPUNITS

De koplampunits omvatten de
gloeilampen voor de
stadslichten/dagverlichting (DRL), het
dimlicht, het grootlicht en de
richtingaanwijzers. 
De plaatsing van de lampen is zoals
getoond in fig. 55:

1    Stadslichten/dagverlichting (DRL) 

2  Dimlicht/grootlicht

3  Richtingaanwijzers.

55 A0L0091

Om de lampen van het dimlicht,
grootlicht en de richtingaanwijzers te
vervangen de beschermflappen op de
binnenste wielkuip openen 
fig. 56 deze kunnen gevonden worden
door het stuurwiel helemaal te draaien.

1  beschermflap lamp richtingaanwijzer

2  beschermflap lamp
dimlicht/grootlicht

STADSLICHT/DAGVERLICHTING (DRL)

Dit zijn led-lampjes. Neem voor de
vervanging contact op met het Speciale
Alfa Romeo Servicepunt.

56 A0L0092

KOPLAMPEN DIMLICHT/GROOTLICHT

Ga als volgt te werk om de lamp te
vervangen:

❒  draai het stuur tot tegen de aanslag;

❒  open de beschermflap 2 fig. 56 door
de bevestigingsbout los te draaien;

❒  haal de elektrische stekker 
1 fig. 57 weg en draai vervolgens de
lamphouder 2 linksom en verwijder hem;

❒  verwijder de lamp en vervang hem;

❒  monteer de nieuwe lamp, zorg ervoor
dat hij goed vergrendeld is en sluit
stekker 1 weer aan;

❒  sluit de beschermflap 2 fig. 56.

57 A0L0093
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RICHTINGAANWIJZERS 

Voorkant

Ga als volgt te werk om de lamp te
vervangen:

❒  draai het stuur tot tegen de aanslag;

❒  open de beschermflap 1 fig. 56 door
de bevestigingsbout los te draaien;

❒  haal de elektrische stekker 
1 fig. 58 weg en draai vervolgens de
lamphouder 2 linksom en verwijder hem;

❒  verwijder de lamp en vervang hem;

❒  monteer de nieuwe lamp, zorg ervoor
dat hij goed vergrendeld is en sluit
stekker 1 weer aan;

❒  sluit de beschermflap 1 fig. 56.

58 A0L0094

Zijkant

Ga als volgt te werk om de lamp te
vervangen:

❒  hanteer het lampenglas 1 fig. 59 op
het weergegeven punt om de interne
klem in te drukken;

❒  trek de unit vervolgens naar buiten;
draai de lamphouder 2 linksom, verwijder
de lamp en vervang deze;

❒  hermonteer de lamphouder 2 in het
lampenglas en draai hem rechtsom;

❒  monteer de lichtunit zodat de
inwendige borgveer op zijn plaats
vastklikt.

59 A0L0095

ACHTERLICHTUNITS

Bevatten de lampen voor de
richtingaanwijzers, stadslichten en
remlichten. 

RICHTINGAANWIJZERS

Ga als volgt te werk om de lamp te
vervangen:
❒  verwijder de beschermkap 1 fig. 60
(één aan iedere kant) op de zijbekleding
van de bagageruimte;

60 A0L0096



❒  steek een hand in het gat en verwijder
de tweede rubberen beschermdop 
2 fig. 61:

❒  draai de lamphouder en trek hem uit;
vervang de lamp door deze in te drukken
en linksom te draaien;

❒  plaats de eerder verwijderde
beschermkappen terug.

61 A0L0134

PARKEER-/REMLICHTEN

Dit zijn led-lampjes. Neem voor de
vervanging contact op met het Speciale
Alfa Romeo Servicepunt.

MISTACHTERLICHT/
ACHTERUITRIJLICHT

89) 

Om de lampen van de mistkoplampen 
1 fig. 62 of de achteruitrijlichten 2 te
vervangen, als volgt te werk gaan:

62 A0L0097

❒  draai de lamphouder 3 fig. 63 linksom,
verwijder de lamp en vervang hem.

DERDE REMLICHT

Dit zijn led-lampjes. Neem voor de
vervanging contact op met het Speciale
Alfa Romeo Servicepunt.

63 A0L0126
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KENTEKENVERLICHTING

Ga als volgt te werk om de lamp te
vervangen:

❒  druk op de zijkant van het lampenglas
(zoals weergegeven in fig. 64 ) om de
borgclip in te drukken en verwijder de
lampunit 1 van de kentekenverlichting;

64 A0L0136

❒  draai de lamphouder 2 fig. 65 linksom,
verwijder de lamp 3 en vervang hem.

65 A0L0099

ZEKERINGEN VERVANGEN

ALGEMENE INFORMATIE

De elektrische installatie wordt beveiligd
door zekeringen: bij een storing of bij
oneigenlijk gebruik van de installatie
brandt de zekering door.

90) 91) 92) 93) 94)   10)

ZEKERINGKASTEN

De zekeringen bevinden zich in twee
zekeringkasten in de motorruimte en in
het interieur.

Zekeringkast in motorruimte

Deze zit naast de accu fig. 66: voor
toegang tot de zekeringen,
de schroeven 1 losdraaien en het deksel
2 verwijderen.

66 A0L0137

89) Het mistachterlicht en het
achteruitrijlicht bevinden zich vlakbij de
uitlaatpijpen; wees uiterst voorzichtig om
u niet te verbranden tijdens het
vervangen van de lamp.

BELANGRIJK

1



Op de achterkant van het deksel zijn de
identificatienummers van de elektrische
onderdelen die met de zekeringen
overeenkomen aangegeven. 
Monteer na het vervangen van de
zekering weer het deksel 2 op de
zekeringkast. 

11)

67 A0L0104

Zekeringkast in het dashboard

Deze bevindt onder het dashboard in de
zone vóór de passagiersstoel.
Voor toegang tot de zekeringkast fig. 69
het beschermpaneel verwijderen volgens
onderstaande procedure:
❒  draai de vier schroeven 1 fig. 68 los;

68 A0L0105

❒  verwijder het blok 2 en het plastic
deksel 3 om de vijfde
bevestigingsschroef  te vinden;
❒  nu kan de vijfde schroef 4 losgedraaid
worden en het beschermpaneel van de
zekeringkast verwijderd worden.

69 A0L0106
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Beschermd systeem AmpèreZekering

Omschakelaar koplampen (waar aanwezig)                                                                                                                                                     F09                                                               5

Eentonige claxon                                                                                                                                                                                                                  F10                                                             10

12 V stopcontact / aansteker                                                                                                                                                                                     F86                                                             15

Buitenspiegelverwarming                                                                                                                                                                                             F88                                                             7.5

Zekeringkast op het dashboard fig. 114 

Beschermd systeem AmpèreZekering

Centrale portiervergrendeling                                                                                                                                                                                   F38                                                             15

Tweeweg-ruitensproeierpomp                                                                                                                                                                                 F43                                                             20

+30 Elektrische ruitbediening bestuurderszijde                                                                                                                                          F47                                                             20

+30 Elektrische ruitbediening passagierszijde                                                                                                                                             F48                                                             20

Zekeringkast in motorruimte, fig. 116

90) Als de zekering opnieuw doorbrandt, neem dan contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.
91) Vervang een zekering nooit door een exemplaar met een grotere stroomsterkte (ampère); BRANDGEVAAR.
92) Als een hoofdzekering (MAXI-FUSE, MEGA-FUSE, MIDI-FUSE) doorbrandt, neem dan contact op met een speciaal Alfa Romeo Servicepunt.
93 Controleer voordat een zekering wordt vervangen, of de contactsleutel verwijderd is en of alle stroomverbruikers uitstaan en/of zijn
ontkoppeld.
94) Als een hoofdzekering van een veiligheidssysteem (airbags, remmen), transmissiesysteem (motor, versnellingsbak) of stuurinrichting
doorbrandt, neem dan contact op met een speciaal Alfa Romeo Servicepunt.

BELANGRIJK

10) Vervang een doorgebrande zekering nooit door metalen draden of ander materiaal.
11) Als de motorruimte moet worden gereinigd, zorg er dan voor dat de waterstraal niet rechtstreeks op de zekeringkast wordt gericht.

WAARSCHUWINGEN
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EEN WIEL VERVANGEN

ALGEMENE INSTRUCTIES

Voor bepaalde markten kan de auto
uitgerust zijn met een noodreservewiel:
zie de instructies op de volgende pagina’s
om een band te vervangen.

95) 96) 97) 98) 99)

KRIK

Het is nuttig om het volgende te weten:

❒  de krik weegt ongeveer 1,7 kg;

❒  de krik behoeft geen afstelling;

❒  de krik kan niet gerepareerd worden:
in geval van een defect moet de krik door
een origineel exemplaar worden
vervangen;

❒  afgezien van de slinger mag geen
enkel ander gereedschap op de krik
gemonteerd worden.

Onderhoud krik

❒  voorkom dat er vuil op de
“wormschroef” terechtkomt;

❒  zorg ervoor dat de “wormschroef”
altijd gesmeerd is;

❒  breng nooit wijzigingen aan de krik
aan.

Omstandigheden waarin de krik niet
gebruikt moet worden

❒  temperaturen lager dan – 40°C;

❒  op zanderige of modderige grond;

❒  op oneffen grond;

❒  op een weg met een steile helling;

❒  onder extreme
weersomstandigheden:

❒  onweer, tyfonen, orkanen,
sneeuwstormen, stormen, enz.

❒  bij directe aanraking met de motor of
voor werkzaamheden onder de auto;

❒  op schepen.

Ga als volgt te werk om een wiel te
vervangen:

❒  stop de auto op een plek die niet
gevaarlijk is voor het verkeer en waar het
wiel op veilige wijze vervangen kan
worden. 
De grond moet zo mogelijk vlak en
voldoende compact zijn;

❒  zet de motor af, trek de handrem aan
en schakel de 1e versnelling of de
achteruit in. Doe het reflecterende
veiligheidsvest (wettelijk verplicht) aan
voordat u uit het voertuig stapt;

❒  neem het noodreservewiel;

❒  neem de vervangingskit wielen uit de
bagageruimte fig. 69;

❒  neem sleutel 1 fig. 70 van de kit en
draai de wielbevestigingsbouten
ongeveer één slag los. Draai de wielen
opzij om het gemakkelijker te maken de
velg van de wielnaaf te verwijderen;

❒  zet de krik onder de auto, in de buurt
van het te vervangen wiel; dichtbij de
symbolen � op de zijskirts;

69 A0L0182

70 A0L0183
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❒  breng de slinger 3 fig. 72 in de
behuizing van de inrichting 1 fig. 71 aan;

71 A0L0184

72 A0L0186

❒  duw de krik met de stang onder de
auto tot het woord “STOP” op de stang
overeenkomt met de zijskirt: 
“FRONT” bij vervanging van het voorwiel,
“REAR” bij vervanging van het achterwiel
(zie fig. 73, 74);

❒  monteer het geschikte gereedschap 4
in Fig. 72 op de stang;

BELANGRIJK Zoals afgebeeld in fig. 73,
74, zit er op de stang een indicatie van de
max. limiet voor de plaatsing voor en
achter onder de auto die samen moet
vallen met het merkteken � op de
zijskirts.

73 A0L0189

❒  bedien het toestel 1 fig. 71 om de krik
te verlengen, tot het bovenste gedeelte 
2 Fig. 71 correct op een van de hefpunten
rust, zoals getoond in fig. 75 - Fig. 76, zo
niet moet de krik opnieuw worden
gepositioneerd.

74 A0L0190

75 A0L0185
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BELANGRIJK Zorg ervoor dat het
bovenste gedeelte 2 van de krik stevig
rust op de bodemplaat van de auto op de
punten afgebeeld in fig. 75, 76 om te
voorkomen dat de auto naar beneden
valt als hij wordt opgekrikt.

100) 

❒  bedien de krik en hef het voertuig op
tot het wiel enkele
centimeters van de grond is;

❒  waarschuw alle omstanders dat de
auto wordt opgekrikt; zorg dat niemand
in de buurt van de auto komt tot deze
weer helemaal op grond staat;

❒  verwijder het beschadigde wiel:

76 A0L0188

❒  zorg dat de contactvlakken van het
noodreservewiel en de velg schoon zijn,
verwijder eventueel vuil om het losraken
van de wielbouten te voorkomen;

❒  monteer het noodreservewiel en draai
de eerste wielbout in het onderste gat
enkele slagen vast. Draai de overige
wielbouten op dezelfde manier vast.

❒  neem de sleutel 1 fig. 70 en draai de
wielbouten volledig vast;

❒  bedien gereedschap 4 fig. 72 om de
auto omlaag te brengen.

Verwijder de krik;

❒  draai met sleutel 1 fig. 70 de
wielbouten volledig kruislings vast,

❒  in de numerieke volgorde
weergegeven in fig. 77.

WAARSCHUWING Bij het vervangen van
het wiel wordt geadviseerd om het
ondersteboven te zetten, met de
esthetische kant naar boven, om de
lichtmetalen velg niet te beschadigen.

HET WIEL WEER MONTEREN

Volg de eerder beschreven procedure,
krik het voertuig op en verwijder het
ruimtebesparende reservewiel.

Ga als volgt te werk:

❒  zorg dat de contactvlakken van het
standaardwiel en de naaf schoon zijn,
verwijder eventueel vuil om het losraken
van de wielbouten te voorkomen;

❒  draai de wielbouten met de sleutel 1
fig. 70 vast;

❒  breng het voertuig omlaag en
verwijder de krik;

❒  draai de wielbouten volledig vast met
de sleutel 1 in de volgorde aangegeven in
fig. 77

101)

77 A0L0187
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Na voltooiing van de werkzaamheden:

Ga als volgt te werk:

❒  zet het noodreservewiel weer op zijn
plaats;

❒  berg de krik en de andere werktuigen
in de gereedschapshouder op;

❒  berg de houder en gereedschappen op
in de bagageruimte.

95) Het noodreservewiel (waar voorzien)
is specifiek voor het voertuig: monteer
het niet op andere modellen, en monteer
ook geen noodreservewielen van andere
modellen op uw voertuig. Gebruik het
ruimtebesparende reservewiel alleen in
noodgevallen. Gebruik het nooit langer
dan strikt noodzakelijk en rijd nooit
harder dan 80 km/h. Op het
noodreservewiel is een oranje sticker
aangebracht waarop de belangrijkste
waarschuwingen over het gebruik en de
betreffende beperkingen zijn vermeld.
Deze sticker mag nooit verwijderd of
afgedekt worden. Op de sticker staan de
volgende aanwijzingen in vier talen:
“Waarschuwing!
Alleen voor tijdelijk gebruik! Max. 80
km/u! Vervang het noodreservewiel zo
snel mogelijk door het standaard wiel.
Dek deze aanwijzingen niet af”. 

BELANGRIJK

96) Gebruik de alarmknipperlichten, de
gevarendriehoek etc., om de stilstaande
auto overeenkomstig de geldende
voorschriften aan te geven. Alle
inzittenden moeten de auto verlaten,
vooral als de auto zwaar beladen is, en uit
de buurt van gevaarlijk verkeer wachten
tot het wiel is verwisseld. Blokkeer de
wielen met blokken of andere geschikte
voorwerpen als de auto op een helling of
een slecht wegdek stilstaat.
97) Een gemonteerd reservewiel wijzigt
de rijeigenschappen van de auto. Vermijd
bruusk optrekken en remmen, scherpe
stuurbewegingen en snelle bochten. De
totale levensduur van het
ruimtebesparende reservewiel is
ongeveer 3000 km. Hierna moet de band
vervangen worden door een nieuw
exemplaar van hetzelfde type. Monteer
nooit een standaard band op de velg van
een ruimtebesparend reservewiel. 
Zorg ervoor dat het verwisselde wiel zo
snel mogelijk wordt gerepareerd en
gemonteerd. Het gebruik van twee of
meer ruimtebesparende reservewielen is
verboden. 
Smeer de schroefdraad van de tapbouten
niet voordat u ze monteert: ze zouden
tijdens het rijden naar buiten kunnen
schuiven!

98) De krik is een gereedschap dat
ontwikkeld en ontworpen is voor het
vervangen van een wiel, als een band lek
of beschadigd raakt, op het voertuig
waarbij de krik is geleverd of bij
voertuigen van hetzelfde model. 
Elk ander gebruik, bijv. om andere
modellen voertuigen of andere dingen op
te krikken, is ten strengste verboden.
Gebruik hem nooit voor onderhoud of
reparaties onder het voertuig of om
winterbanden te verwisselen voor
zomerbanden of andersom. Ga nooit
onder een opgekrikt voertuig liggen.
Indien er werkzaamheden onder het
voertuig nodig zijn, contact opnemen met
het Alfa Romeo Servicenetwerk. Onjuiste
plaatsing van de krik kan er toe leiden dat
het voertuig eraf valt: gebruik hem alleen
op de aangegeven plaatsen. Gebruik de
krik niet voor zwaardere lasten dan is
aangegeven op het plaatje op de krik. 
Start de motor nooit wanneer het
voertuig opgekrikt is. Als het voertuig
meer dan noodzakelijk is opgekrikt, kan
alles onstabieler worden, met het risico
dat het voertuig met een harde klap
omlaag komt. Dus, hef het voertuig
slechts zo hoog op als nodig is om de zone
van het reservewiel te kunnen bereiken.
99) Er kunnen geen sneeuwkettingen op
het noodreservewiel worden gemonteerd.
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“FIX&GO AUTOMATIC”-KIT

ALGEMENE INSTRUCTIES

De auto is voorzien van de snelle
bandenreparatiekit “Fix&Go Automatic”.

102) 103)

Volg onderstaande instructies om deze
te gebruiken.

104) 105) 106)   12)   3)

Deze bevindt zich in de bagageruimte.

De kit bevat:

❒  een busje 3 fig. 78 met afdichtmiddel,
voorzien van: een vulleiding 4 en een
sticker 2 met daarop het opschrift “Max.
80 km/h” die na reparatie van de band op
een goed zichtbare plaats moet worden
aangebracht (bijv. op het dashboard);

❒  compressor 1 compleet met
drukmeter en aansluitstukken;

❒  een informatiefolder fig. 79 met de
aanwijzingen voor een correct gebruik
van de bandenreparatiekit. Deze
informatiefolder moet worden
overhandigd aan het personeel dat de
band behandeld met deze kit moet
repareren;

❒  een paar handschoenen in het zijvak
van de compressor;

❒  adapters voor het oppompen van
verschillende elementen. 

BELANGRIJK Het afdichtmiddel werkt
bij buitentemperaturen tussen –20°C en
+50°C. Het afdichtmiddel heeft een
houdbaarheidsdatum.

78 A0L0076

79 A0L0077

100) Controleer voordat u aan de
krikhandgreep draait of de krikhandgreep
vrij kan bewegen zonder dat u met uw
hand over de grond schraapt. 
Ook de bewegende delen van de krik
(“wormschroef” en gewrichten) kunnen
verwondingen veroorzaken: raak deze
delen niet aan. In geval van accidenteel
contact met smeervet, het betreffende
deel zorgvuldig schoonmaken.
101) Neem zo snel mogelijk contact op
met een speciaal Alfa Romeo Servicepunt
om het correcte aanhaalkoppel van de
wielbouten te laten controleren.

1

4 3

2
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OPPOMPEN

Ga als volgt te werk: 

107)

❒  trek de handrem aan, draai de
ventieldop los, neem de vulleiding 
1 fig. 80 uit en draai de ringmoer 2 op het
ventiel van de band vast;

80 A0L0078

❒  controleer of schakelaar 1 fig. 81 van
de compressor in stand 0 (uit) staat, start
de motor, steek de stekker in het
stopcontact op de tunnelconsole 
(zie fig. 82) en schakel de compressor in
door schakelaar 1 fig. 81 in stand I (aan)
te zetten;

81 A0L0079

82 A0L0080

❒  pomp de band op tot de juiste
bandenspanning, vermeld in de paragraaf
“Wielen” in het hoofdstuk 
“Technische gegevens”. Controleer de
bandenspanning op de drukmeter 
1 fig. 81, doe dit bij uitgeschakelde
compressor om een precieze aflezing te
verkrijgen;

❒  als het na 5 minuten niet mogelijk is
om minstens 1,8 bar te krijgen,

❒  ontkoppel dan de compressor van het
ventiel en het stopcontact en verplaats
vervolgens de auto ongeveer 10 meter
naar voren of naar achteren, zodat het
afdichtmiddel zich gelijkmatig in de band
kan verdelen; pomp de band vervolgens
weer op.

❒  als na deze handeling nog steeds geen
1,8 bar wordt verkregen binnen 5
minuten na inschakeling van de
compressor, rij dan niet verder maar
neem contact op met het Alfa Romeo
Servicenetwerk;

❒  stop na ongeveer 10 minuten en
controleer opnieuw de bandenspanning;
trek de handrem aan;

❒  als een spanning van minstens 1,8 bar
wordt gemeten, herstel dan de correcte
bandenspanning (bij draaiende motor en
aangetrokken handrem), ga weer rijden
en rijd zeer voorzichtig naar een speciaal
Alfa Romeo Servicepunt.

108) 109) 110)

1

A
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BANDENSPANNING CONTROLEREN EN
HERSTELLEN

De compressor kan ook gebruikt worden
voor het controleren en eventueel
herstellen van de bandenspanning.
Maak de snelkoppeling 1 fig. 83 los en
verbind deze rechtstreeks met het
ventiel van de op te pompen band.

83 A0L0081

BUSJE MET AFDICHTMIDDEL
VERVANGEN

Ga als volgt te werk:

❒  maak de stekker 1 fig. 84 en de leiding
2 los;

❒  draai het te vervangen busje linksom
en trek het omhoog;

❒  breng het nieuwe busje aan en draai
het rechtsom;

❒  plaats stekker 1 en leiding 2 in hun
zittingen.

84 A0L0082

102) Waarschuw de andere
weggebruikers voor de stilstaande auto
conform de geldende wettelijke
voorschriften: alarmknipperlichten,
gevarendriehoek enz. Alle inzittenden
moeten de auto verlaten en uit de buurt
van gevaarlijk verkeer wachten tot de
reparatie is uitgevoerd. Indien de auto
geparkeerd is op een helling of ruw
terrein, blokkeer dan de wielen met
wiggen of andere geschikte middelen 
(zie voor de juiste procedure voor het
veilig parkeren van de auto, de paragraaf
“Parkeren” in het hoofdstuk “Starten en
rijden”).
103) Reparatie is niet mogelijk als de
wielvelg beschadigd is (groef is vervormd,
waardoor lucht kan ontsnappen).
Verwijder niet het eventueel in de band
binnengedrongen voorwerp (schroef of
spijker).
104) Overhandig de folder aan het
personeel dat de band zal repareren die
behandeld is met de “Fix&Go Automatic”
bandenreparatiekit.
105) Bedien de compressor niet langer
dan 20 minuten achter elkaar. 
Gevaar voor oververhitting. De kit is niet
geschikt voor definitieve reparatie, dus
de gerepareerde banden mogen slechts
tijdelijk gebruikt worden.

BELANGRIJK
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STARTEN MET HULPACCU

DE MOTOR STARTEN

Neem onmiddellijk contact op met het
Alfa Romeo Servicenetwetwerk als het
waarschuwingslampje Y op het
instrumentenpaneel continu blijft
branden.

STARTEN MET HULPACCU

Als de accu leeg is, kan de motor gestart
worden met een hulpaccu met dezelfde
of een iets hogere capaciteit dan de lege
accu.

111)   13)

Ga als volgt te werk om de auto te
starten:

❒  Verbind de plusklemmen (+ teken bij
de klem) van de beide accu’s met een
startkabel fig. 85;

85 A0L0116

106) De wettelijk verplichte informatie
omtrent chemicaliën, met betrekking tot de
bescherming van de menselijke gezondheid
en het milieu en het veilige gebruik van het
afdichtmiddel, staat vermeld op het label
van de verpakking. Naleving van de
instructies op het label is van essentieel
belang voor een veilig en effectief gebruik
van het product. Vergeet niet het label vóór
gebruik zorgvuldig te lezen; de gebruiker
van het product is verantwoordelijk voor
eventuele schade voortvloeiend uit
oneigenlijk gebruik. Het afdichtmiddel heeft
een houdbaarheidsdatum. Vervang het
busje als de houdbaarheidsdatum van het
afdichtmiddel is verstreken.
107) Doe de beschermende
handschoenen aan die bij de
bandenreparatiekit zijn geleverd.
108) Breng de sticker op een voor de
bestuurder goed zichtbare plaats aan, als
herinnering dat de band behandeld is met
de snelle bandenreparatiekit. Rijd
voorzichtig, met name in bochten.
Overschrijd de snelheid van 80 km/h niet.
Vermijd abrupt accelereren of remmen.
109) Rij niet verder als de
bandenspanning onder 1,8 bar is gedaald:
de Fix&Go Automatic snelle
bandenreparatiekit kan de vereiste
wegligging niet garanderen omdat de
band te ernstig beschadigd is. Neem
contact op met een speciaal Alfa Romeo
Servicepunt.
110) Geef altijd aan dat de band
gerepareerd is met behulp van de snelle
bandenreparatiekit. Overhandig de folder
aan het personeel dat de met de snelle
bandenreparatiekit behandelde band
moet repareren.

12) Als de band door vreemde
voorwerpen lek is geraakt, kan de kit
gebruikt worden voor beschadigingen in
het loopvlak of de schouder van de band
met een diameter van maximaal 4 mm.
Gebruik de reparatiekit niet als de band
beschadigd is geraakt door het rijden met
een lege band.

WAARSCHUWINGEN

3) Laat het busje en het afdichtmiddel
niet in het milieu achter. Zorg dat ze
worden weggegooid overeenkomstig de
nationale en plaatselijke voorschriften.

WAARSCHUWINGEN
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❒  sluit met een tweede startkabel de
minklem (–) van de hulpaccu aan op een
massapunt Eop de motor of de
versnellingsbak van de auto die gestart
moet worden;
❒  start de motor, maak als de motor
gestart is, de kabels in omgekeerde
volgorde los.

Als de motor na enkele pogingen niet
start, blijf dan niet proberen maar neem
contact op met een Speciaal Alfa Romeo
Servicepunt.

BELANGRIJK Verbind de minklemmen
van de twee accu’s niet rechtstreeks met
elkaar! 
Als de hulpaccu in een andere auto is
geïnstalleerd, controleren of er geen
accidenteel contact is tussen de metalen
delen van beide auto’s.

ROLLEND STARTEN

Probeer, onder geen enkele
omstandigheid, de motor te starten door
de auto te duwen, te slepen of van een
helling af te laten rijden.

BRANDSTOFAFSLUITSYSTEEM

WERKING

Deze grijpt in bij een botsing en
veroorzaakt het volgende:

❒  de afsluiting van de brandstoftoevoer
waarna de motor afslaat;

❒  automatische portierontgrendeling;
alle lampen in de auto worden
ingeschakeld;

❒  inschakeling van de
alarmknipperlichten.

Het digitale � waarschuwingslampje en
het speciale bericht op het display geven
de inwerkingtreding van het systeem aan.

Controleer het voertuig zorgvuldig op
brandstoflekkage, bijvoorbeeld in de
motorruimte, onder het voertuig of in de
buurt van de tank. 

112) 

111) Deze procedure moet uitgevoerd
worden door gekwalificeerd personeel
aangezien onjuiste handelingen kunnen
leiden tot zeer sterke elektrische
ontladingen. Bovendien is accuvloeistof
giftig en corrosief: vermijd contact met
huid en ogen. Houd open vuur en
brandende sigaretten uit de buurt van de
accu en veroorzaak geen vonken.

BELANGRIJK

13) Gebruik nooit een accusnellader om
de motor te starten, aangezien dit kan
leiden tot beschadiging van de
elektronische systemen en de
regeleenheden van de ontsteking en de
brandstoftoevoer.

WAARSCHUWINGEN
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Draai na een botsing de contactsleutel
naar STOP om te voorkomen dat de accu
leegloopt.

Ga als volgt te werk om de correcte
werking van de auto te herstellen:

❒  zet de bedieningshendel van de linker
richtingaanwijzer in de middelste stand
(neutraal);

❒  draai de contactsleutel naar MAR;

❒  schakel de richtingaanwijzer rechts in;

❒  schakel de richtingaanwijzer 
rechts uit;

❒  schakel de richtingaanwijzer links in;

❒  schakel de richtingaanwijzer links uit;

❒  schakel de richtingaanwijzer rechts in;

❒  schakel de richtingaanwijzer 
rechts uit;

❒  schakel de richtingaanwijzer links in;

❒  schakel de richtingaanwijzer links uit;

❒  contactsleutel op de stand OFF
gedraaid;

❒  draai de contactsleutel naar MAR.

SLEPEN VAN HET VOERTUIG

Het bij de auto geleverde sleepoog
bevindt zich in de gereedschapshouder in
de bagageruimte.

Het sleepoog kan alleen bevestigd
worden aan de voorzijde van de auto.

MONTAGE VAN HET SLEEPOOG

Neem sleepoog 1 fig. 86 en draai het
helemaal vast op de pen met
schroefdraad.

113) 114) 115)   

86 A0L0107

112) Als na een botsing een
brandstoflucht wordt geroken of
brandstoflekkage wordt geconstateerd,
dan mag het systeem niet opnieuw
ingeschakeld worden om brand te
voorkomen.

BELANGRIJK
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113) Alvorens te slepen, moet de
contactsleutel op MAR en vervolgens op
STOP worden gezet, zonder de sleutel uit
het contactslot te nemen. Als de sleutel
uit het contactslot wordt genomen, wordt
automatisch het stuurslot ingeschakeld
waardoor het voertuig niet kan worden
bestuurd. Controleer ook of de
versnellingsbak in vrijstand (N) staat.
114) Vergeet niet dat tijdens het slepen
de rembekrachtiging ook niet werkt.
Daarom is er meer kracht nodig bij het
intrappen van het pedaal om te remmen.
Gebruik voor het slepen geen soepele
kabels en vermijd bruuske bewegingen.
Controleer of er tijdens het slepen geen
delen van de auto door de
sleepverbinding kunnen worden
beschadigd. 
Neem bij het slepen in elk geval de
wettelijke voorschriften in acht van het
land waarin wordt gereden en pas uw
rijgedrag aan.
Start de motor niet wanneer de auto
wordt gesleept. Maak voor de montage
van het sleepoog de schroefdraad
zorgvuldig schoon. Zorg ervoor dat het
sleepoog volledig in de zitting is
vastgeschroefd alvorens het voertuig te
slepen.

BELANGRIJK 115) Het sleepoog mag uitsluitend
gebruikt worden voor het slepen over de
weg in pechgevallen. Het is toegestaan
het voertuig over korte afstanden te
slepen m.b.v. geschikte middelen conform
de wegenverkeerswetgeving (starre
stang), om het voertuig over de weg te
verplaatsen om hem gebruiksklaar te
maken voor het slepen of voor transport
met takelwagen. 
Het sleepoog MAG NIET worden gebruikt
om voertuigen off-road (d.w.z. op het
terrein) te slepen of waar hindernissen
zijn en/of voor het slepen met kabels of
andere niet-starre hulpmiddelen.
In overeenstemming met
bovengenoemde voorwaarden, moet men
voor het slepen twee voertuigen
gebruiken (een slepend en een gesleept
voertuig), die zich beide zo veel mogelijk
op één lijn bevinden.
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Dankzij correct onderhoud kunnen de prestaties van de 
auto, evenals beperkte bedrijfskosten en het behoud van de

efficiëntie van de veiligheidssystemen gedurende
langere tijd gegarandeerd worden.

Dit hoofdstuk legt uit hoe.
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GEPROGRAMMEERD
ONDERHOUD

Juist onderhoud is essentieel voor een
lange levensduur van het voertuig onder
optimale omstandigheden.

Om die reden heeft Alfa Romeo een
reeks controles en onderhoudsbeurten
opgesteld die elke 20.000 kilometer
uitgevoerd moeten worden.

Vóór 20.000 km en vervolgens tussen
elke twee onderhoudsbeurten is het
sowieso nodig om bepaalde onderdelen
van het Geprogrammeerde
Onderhoudsschema te controleren (bijv.
periodieke controle van de
vloeistofniveaus, bandenspanning, enz.).

De servicebeurten van het
Geprogrammeerde Onderhoud worden
volgens een vast tijdsschema door het
Speciale Alfa Romeo Servicepunt
uitgevoerd. Eventuele reparaties die
nodig blijken tijdens het uitvoeren van de
diverse inspecties en controles van het
geprogrammeerd onderhoud, mogen
uitsluitend worden uitgevoerd na
uitdrukkelijke toestemming van de
eigenaar.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

2000 km voordat er een
onderhoudsbeurt moet worden
uitgevoerd, verschijnt er een speciaal
bericht op het display en gaat het lampje

branden.

De onderhoudsbeurten van het
Geprogrammeerde Onderhoud zijn door
de fabrikant voorgeschreven.  Het niet
uitvoeren ervan kan het vervallen van de
garantie tot gevolg hebben.

Het wordt geadviseerd het Speciale 
Alfa Romeo Servicepunt onmiddellijk te
informeren over eventuele kleine
defecten en niet te wachten tot de
volgende servicebeurt.
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GEPROGRAMMEERD ONDERHOUDSSCHEMA
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Laadtoestand accu controleren en eventueel opladen 

Banden op conditie/slijtage controleren en eventueel op spanning brengen 

Werking verlichtingssysteem (koplampen, richtingaanwijzers, alarmknipperlichten, 
bagageruimte, interieur, dashboardkastje, lampjes instrumentenpaneel, enz.) controleren.

Bevestigingen voertuig controleren 

Bevestigingen mechanische onderdelen controleren 

Werking van ruitenwissers/-sproeiers controleren en zo nodig de sproeiers afstellen 

Stand/slijtage wisserblad ruitenwisser controleren 

Slot van achterklep op aanwezigheid van vuil controleren, 
schoonmaken en mechanismen smeren 

Visueel de toestand controleren van: buitenzijde van carrosserie, koolstof 
monocoque, aerodynamische bodemplaat, pijpen en slangen (uitlaat, 
brandstoftoevoersysteem, remmen) en rubber elementen (hoezen, balgen, bussen enz.)

Conditie en slijtage remblokken en schijven voorremmen controleren 
en de werking van remblokslijtagesensor controleren

Conditie en slijtage remblokken en schijven achterremmen controleren 
en de werking van remblokslijtagesensor controleren 

Vloeistofniveaus controleren en eventueel bijvullen 
(motorkoeling, remmen, ruitensproeiers, enz.) 
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Conditie van aandrijfriem(en) hulporganen visueel controleren 

Toestand van de getande distributieriem controleren

Slag handremhendel controleren en, indien nodig, afstellen 
(of om de 12 maanden) 

Controle, m.b.v. de diagnoseaansluiting, van de werking van het 
brandstoftoevoer-/motormanagementsysteem en het 
versnellingsbaksysteem; controle van de verslechtering van de motorolie

Oliepeil van de automatische versnellingsbak met 
dubbele koppeling controleren en eventueel bijvullen

Bougies vervangen (1) 

Aandrijfriem(en) hulporganen vervangen 

Getande distributieriem vervangen (2) 

Luchtfilterelement vervangen 

Motorolie en oliefilter vervangen (3)

Remvloeistof vervangen (of elke 24 maanden)

(1)  De volgende zaken zijn van vitaal belang om de correcte werking te garanderen en ernstige schade aan de motor te voorkomen: gebruik uitsluitend
bougies van hetzelfde merk en type die speciaal gecertificeerd zijn voor deze motoren (zie de paragraaf “Motor” in het hoofdstuk “Technische
gegevens”); houd u strikt aan de vervangingsintervallen van de bougies die vermeld zijn in het Geprogrammeerde Onderhoudsschema;
geadviseerd wordt contact op te nemen met een Speciaal Alfa Romeo Servicepunt om de bougies te laten vervangen.

(2)  Ongeacht de kilometerstand moet de distributieriem bij zware bedrijfsomstandigheden 
(koud klimaat, gebruik in de stad, langdurig stationair draaien) om de 4 jaar worden vervangen of in elk geval om de 5 jaar.

(3)  Het werkelijke interval voor de vervanging van de motorolie en het oliefilter is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van de auto en wordt
aangegeven met een brandend lampje of een bericht (waar aanwezig) op het instrumentenpaneel of in elk geval om de 12 maanden.
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PERIODIEKE CONTROLES

Elke 1.000 km of vóór een lange reis
controleren en eventueel bijvullen:

❒  niveau motorkoelvloeistof;

❒  remvloeistof;

❒  ruitensproeiervloeistof;

❒  conditie en spanning banden;

❒  werking verlichting 
(koplampen, richtingaanwijzers,
alarmknipperlichten, etc.);

❒  werking ruitenwisser/-
sproeiersysteem en stand/slijtage van
wisserblad.

Elke 3.000 km controleren en eventueel
bijvullen: motorolieniveau.

BELANGRIJK Om de correcte
oliehoeveelheid te weten te komen, altijd
controleren met gebruik van de peilstok.
Voer de controle uit met het voertuig
geparkeerd op effen terrein.

GEBRUIK VAN DE AUTO ONDER
ZWARE OMSTANDIGHEDEN

Als het voertuig vooral onder de
volgende omstandigheden wordt
gebruikt:

❒  trekken van aanhanger of caravan;

❒  stoffige wegen;

❒  talrijke korte ritten (minder dan 
7-8 km) en bij buitentemperaturen onder
het vriespunt;

❒  de motor vaak stationair draait of
lange afstanden worden gereden bij lage
snelheden of als de auto lang niet wordt
gebruikt;

❒  dan moeten de volgende controles
vaker worden uitgevoerd dan is
aangegeven in het Geprogrammeerd
onderhoudsschema:

❒  remblokken van schijfremmen vóór op
conditie en slijtage controleren;

❒  sloten van motorkap en achterklep op
aanwezigheid van vuil controleren,
mechanismen reinigen en smeren;

❒  visueel de toestand controleren van:
motor, versnellingsbak, transmissie,
slangen en leidingen (uitlaat, brandstof-
en remsysteem) en rubber elementen
(hoezen, balgen, bussen enz.);

❒  laadtoestand accu en
accuvloeistofpeil (elektrolyt)
controleren;

❒  visueel de toestand van de
aandrijfriem(en) van de hulporganen
controleren;

❒  motorolie en oliefilter controleren en
zo nodig vervangen;

❒  luchtfilter controleren en eventueel
vervangen.

Gebruik van de auto op het circuit moet
beschouwd worden als een uitzondering.
De auto is ontworpen en gebouwd voor
gebruik op de weg.
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NIVEAUS CONTROLEREN

De vuldop 2 en de peilstok 1 voor het controleren van het motoroliepeil en het reservoir 3 voor de motorkoelvloeistof zijn
bereikbaar door de achterklep omhoog te zetten (zie de procedure in de paragraaf “Bagageruimte/motorkap” in het hoofdstuk
“Kennismaking met de auto”).

116) 117) 118)

14)

87 A0L0152
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Het remvloeistof- en het ruitensproeiervloeistofreservoir bevinden zich tussen de motorkap en de voorruit en kunnen worden
bereikt door, respectievelijk, het paneel 4 en het beschermrooster 5, te verwijderen; gebruik de meegeleverde kit voor het bijvullen
(zie onderstaande beschrijvingen).

14))

88 A0L0153
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MOTOROLIE

Controleer of het oliepeil tussen de
tekens MIN en MAX op de peilstok 
1 fig. 87 staat.

Neem voor deze controle de peilstok uit
de houder, maak hem schoon met een
niet-pluizende doek, zet de peilstok
terug, neem hem weer uit en controleer
het oliepeil. 

119) 

Wanneer het oliepeil vlakbij of onder het
MIN-teken staat, moet via de vulopening
2 fig. 87 olie bijgevuld worden tot het peil
het teken MAX bereikt. 

15)

Om de vuldop los en weer vast te maken,
moet gereedschap 1, weergegeven in 
fig. 89 en opgeborgen in de auto, worden
gebruikt.

Neem de oliepeilstok 1 fig. 87 uit, maak
hem schoon met een niet pluizende
doek  en breng hem weer in. Neem de
motoroliepeilstok weer uit en controleer
of het peil tussen het MIN- en 
MAX-teken op de peilstok staat. 

119) 

WAARSCHUWING Zorg ervoor dat de
oliedop na het bijvullen van de olie goed
op zijn plaats vast zit.

Verwijder gereedschap 1 fig. 89 voordat
u na het aanbrengen van de dop de
motorkap weer sluit, en plaats het in de
houder om te voorkomen dat het kwijt
raakt en dat de motor beschadigt.

Het verschil tussen het MIN en MAX-
teken komt overeen met ongeveer 
1 liter olie.

89 A0L0231

Motorolieverbruik

16)  4)

Gewoonlijk ligt het maximaal
motorolieverbruik op 400 gram per 
1000 km.
Wanneer de auto nieuw is, moet de
motor ingereden worden. Daarom is het
motorolieverbruik pas stabiel na de
eerste 5.000 - 6.000 km.

BELANGRIJK Laat na het bijvullen of het
verversen van motorolie de motor enkele
seconden draaien wacht enkele minuten
na het afzetten alvorens het oliepeil te
controleren.

MOTORKOELVLOEISTOF 

120)  17)

Controleer het koelvloeistofniveau bij
koude motor. Het niveau moet tussen het
MIN- en MAX teken op het reservoir
staan. 

Als het niveau te laag is, draai dan de
reservoirdop 3 fig. 87 los en vul de
vloeistof bij zoals beschreven in de
paragraaf “Vloeistoffen en
smeermiddelen” in het hoofdstuk
“Technische gegevens”.
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RUITENSPROEIERVLOEISTOF

121) 122) 

Ga als volgt te werk om het
vloeistofniveau van de ruitensproeier te
controleren: 

❒  om elke interferentie tijdens de
procedure te voorkomen, het
ruitenwisserblad omhoog zetten zoals
beschreven in de paragraaf
“Ruitenwisser” in het hoofdstuk
“Onderhoud en zorg”; 

❒  draai de 4 zelftappende schroeven 
1 fig. 90 los met de bijgeleverde
schroevendraaier, om het rooster van de
motorkap te verwijderen; 

❒  haal de plug uit de opening;

❒  houd de plug vlakbij de opening, leg
een vinger op het middelste gat 2 fig. 91
in de plug en verwijder hem: het niveau is

90 A0L0130

zichtbaar op de bedieningspijp 3 fig. 92
vanwege de capillariteit;

❒  zet, na de controle, de plug 2 terug
met de bedieningspijp 3 in de beginstand;

❒  zet het rooster van de motorkap terug
en draai de 4 zelftappende schroeven 1
weer vast.

WAARSCHUWING Sluit de plug weer
door hem horizontaal te houden (niet
gericht naar de motorkap) om te
voorkomen dat het openingslipje op een
moeilijk bereikbare plaats vast blijft
zitten.

Het wordt aanbevolen de
ruitensproeiervloeistof regelmatig te
controleren, met name in
rijomstandigheden waarbij de
ruitensproeier intensief gebruikt wordt.

91 A0L0131

Als het niveau onvoldoende is, dat wil
zeggen dat er geen vloeistof in de leiding
zit, ga dan als volgt te werk:

❒  om elke interferentie tijdens de
procedure te voorkomen, het
ruitenwisserblad omhoog zetten zoals
beschreven in de paragraaf
“Ruitenwisser” in dit hoofdstuk;

❒  draai de 4 zelftappende schroeven 
1 fig. 90 los met de bijgeleverde
schroevendraaier. Verwijder het rooster
van de motorkap; 

92 A0L0147
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❒  neem de witte trechter 4 fig. 93 voor
het bijvullen van de
ruitensproeiervloeistof/brandstof en de
verlengbuis uit de servicekit in de
bagageruimte;

❒  neem plug 2 fig. 91 met de
vloeistofbedieningspijp weg via de
opening van de motorkap op het rooster;

❒  zet trechter 4 fig. 93 en de verlengpijp
in de hals van het reservoir en vul bij;

❒  verwijder, na het bijvullen, trechter 4
met de verlengpijp;

❒  zet plug 2 terug met de peilstok;

❒  zet het rooster van de motorkap terug
en draai de 4 zelftappende schroeven 1
vast.

93 A0L0148

REMVLOEISTOF

123) 124) 18) 19)

Ga als volgt te werk om het
remvloeistofniveau te controleren:

❒  draai de 2 zelftappende schroeven 
5 fig. 94 los en verwijder het
beschermpaneel;

❒  controleer of de vloeistof op het
maximumniveau staat;

❒  zet, na de controle, het
beschermpaneel terug en draai de 2
zelftappende schroeven 5 vast.

Als het vloeistofniveau in het reservoir
onvoldoende is, ga dan als volgt te werk:

❒  neem de zwarte trechter voor het
bijvullen van de remvloeistof en de
verlengbuis uit de servicekit in de
bagageruimte;

94 A0L0149

❒  draai de dop van het reservoir los en
introduceer de trechter 6 fig. 95 met de
verlengbuis in de vulmond van het
reservoir;

❒  verwijder, na het bijvullen, trechter 6
met de verlengpijp;

❒  draai de dop van het reservoir vast;

❒  zet, na de controle, het
beschermpaneel terug en draai de 2
zelftappende schroeven 5 vast.

WAARSCHUWING Wees uiterst
voorzichtig bij het verwijderen van de dop
van de opening om te voorkomen dat de
dop in de carrosserie van de auto valt.

95 A0L0160
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116) De Alfa 4C is ontworpen en
gefabriceerd voor gebruik op de weg, in
overeenstemming met de wettelijke
bepalingen die op dit gebied van kracht zijn.
Het gebruik van de auto op het circuit moet
beschouwd worden als incidenteel en valt in
ieder geval onder de verantwoordelijkheid
van de gebruiker. Er MOGEN GEEN
veranderingen aan de auto worden
aangebracht en er mag op geen enkele wijze
aan geknoeid worden, dit zou van invloed
zijn op de typegoedkeuring van de
Fabrikant en/of de veiligheidsvereisten. Het
gebruik van een voertuig waaraan
wijzigingen zijn aangebracht of waaraan
geknoeid is, ontheft de Fabrikant van elke
aansprakelijkheid voor het product en kan
mensen blootstellen aan ernstige risico’s.
117) Rook nooit tijdens het uitvoeren van
werkzaamheden in de motorruimte: er
kunnen ontvlambare gassen en dampen
vrijkomen, die brand kunnen veroorzaken.
118) Wees erg voorzichtig bij het
uitvoeren van werkzaamheden in de
motorruimte wanneer de motor nog warm
is: gevaar voor brandwonden.
119) Wacht voor het bijvullen van de
motorolie tot de motor is afgekoeld
alvorens de vuldop los te maken. 
Dit geldt in het bijzonder voor voertuigen
met een aluminium vuldop (waar
aanwezig). WAARSCHUWING: 
gevaar voor brandwonden!
120) Het koelsysteem staat onder druk.
Vervang indien nodig de dop alleen door
een origineel exemplaar om de werking
van het systeem niet negatief te
beïnvloeden. 

BELANGRIJK Draai de dop van het reservoir niet los als
de motor heet is: gevaar van
brandwonden.
121) Rijd nooit met een leeg
ruitensproeierreservoir: ruitensproeiers
zijn van essentieel belang voor een goed
zicht. Herhaaldelijke werking van het
systeem zonder vloeistof kan leiden tot
schade aan of snelle verslechtering van
sommige systeemcomponenten.
122) Sommige in de handel verkrijgbare
ruitensproeiervloeistoffen zijn
ontvlambaar. De motorruimte omvat hete
onderdelen die bij contact met de
vloeistof brand kunnen veroorzaken.
123) Remvloeistof is giftig en uiterst
corrosief. Als per ongeluk remvloeistof
gemorst wordt, moeten de betrokken
delen onmiddellijk worden gewassen met
water en milde zeep en vervolgens met
overvloedig water worden afgespoeld. 
In geval van inslikken onmiddellijk een
arts raadplegen.
124) Het symbool π op de verpakking
geeft een synthetische remvloeistof, dus
geen minerale remvloeistof aan. Het
gebruik van minerale vloeistoffen kan de
speciale rubbers in het remsysteem
onherstelbaar beschadigen.

14) Let erop dat de verschillende types
vloeistoffen tijdens het bijvullen niet
verwisseld worden: ze mogen absoluut
niet met elkaar gemengd worden!
Bijvullen met een ongeschikte vloeistof
kan leiden tot ernstige schade aan het
voertuig.
15) Het oliepeil mag nooit boven het
MAX-teken komen.
16) Vul geen olie bij met andere
kenmerken dan de olie waarmee de motor
is gevuld.
17) PARAFLUUP anti-vriesvloeistof wordt
gebruikt in het motorkoelsysteem;
gebruik hetzelfde vloeistoftype dan het
type dat al in het koelsysteem zit als er
bijgevuld wordt. PARAFLUUP mag niet met
andere typen antivriesmiddelen worden
gemengd. Als er toch bijgevuld is met een
ongeschikt product, start dan in geen
enkele omstandigheid de motor en neem
contact op met een speciaal Alfa Romeo
Servicepunt.
18) Vermijd elk contact tussen de uiterst
corrosieve remvloeistof en de gelakte
delen. Spoel bij contact onmiddellijk af
met water.
19) Wees zeer voorzichtig bij het
herstellen / bijvullen van het
remvloeistofpeil, omdat de vloeistof uit
de verlengbuis kan lekken, in de motorkap
van het voertuig en onderdelen van de
voorruit en carrosserie, wat tot corrosie
schade leidt. Zorg voor het gebruik van
geschikte beschermingen (bijv.
absorberend papier), om het risico op
corrosieschade te minimaliseren.

WAARSCHUWINGEN

4) De gebruikte motorolie en oliefilters
bevatten stoffen die schadelijk zijn voor
het milieu. Geadviseerd wordt naar een
Speciaal Alfa Romeo Servicepunt te gaan
om de olie en de filters te laten vervangen.

WAARSCHUWINGEN
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Het wisserblad optillen

Als het wisserblad van de voorruit
opgetild moeten worden (bijv. in geval
van sneeuw of als de bladen vervangen
moeten worden), ga dan als volgt te werk:

❒  door de draaischakelaar 1 fig. 96 naar
� te draaien;

❒  draai de contactsleutel naar MAR en
dan weer naar STOP;

❒  zet de rechterhendel binnen 2
minuten nadat de contactsleutel weer
naar STOP is gedraaid, minstens een
halve seconde in de instabiele stand
(“antipaniek”). De ruitenwisser maakt een
gedeeltelijke slag; ieder commando
triggert ongeveer 1/3 van een normale
wisserslag.

❒  de vorige handeling kan maximaal 3
keer herhaald worden, om het wisserblad
in de gunstigste stand te zetten;

96 A0L0021

❒  til het wisserblad van de voorruit en
ga verder met de vereiste handeling;

❒  breng het wisserblad omlaag tot het
de voorruit raakt;

❒  breng het wisserblad naar de
beginstand door de contactsleutel naar
MAR te draaien.

20)

Wisserblad voorruit vervangen

Ga als volgt te werk:

❒  til het wisserblad van de voorruit,
volgens de eerder gegeven instructies;

❒  druk op het lipje 1 fig. 97 van de
springveer en verwijder het wisserblad
van de arm;

❒  monteer het nieuwe wisserblad door
het lipje in de speciale zitting op de
wisserarm te blokkeren;

LUCHTFILTER

Neem voor het vervangen van het filter
contact op met het Alfa Romeo
Servicenetwerk.

RUITENWISSER

Het is raadzaam het wisserblad ongeveer
jaarlijks te vervangen. 

125)

Met enkele eenvoudige
voorzorgsmaatregelen kan de
beschadiging van het wisserblad worden
gereduceerd:

❒  bij temperaturen onder het vriespunt
moet men controleren of het wisserblad
niet op de ruit is vastgevroren. 
Gebruik zo nodig een antivriesmiddel om
de wissers vrij te maken;

❒  verwijder eventuele sneeuw van de
ruit;

❒  gebruik de ruitenwissers nooit op een
droge ruit.

BELANGRIJK Til de wisserarm niet op als
die in de beginstand staat. Raadpleeg de
volgende instructies om het wisserblad
correct op te tillen. 
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❒  laat de wisserarm op de voorruit
zakken.

97 A0L0086

SPROEIERS

Ruitensproeier

De ruitensproeiers zijn verstelbaar fig.
98. Ze worden in eerste instantie in de
fabriek afgesteld. 
Neem contact op met het Alfa Romeo
Servicenetwerk om ze indien nodig
opnieuw af te stellen.

98 A0L0087
115) Rijden met een versleten wisserblad
is bijzonder gevaarlijk, doordat het zicht
onder slechte weersomstandigheden
wordt beperkt.

BELANGRIJK

20) Schakel de ruitenwisser niet met van
de ruit opgetilde wisserbladen in.

WAARSCHUWINGEN

ACCU

Het elektrolyt van de accu 1 fig. 99 hoeft
niet te worden bijgevuld met
gedestilleerd water. Een periodieke
controle bij het Alfa Romeo
Servicenetwerk is echter noodzakelijk
om de efficiëntie te verifiëren.

99 A0L0138



ACCULADING EN 
ELEKTROLYTNIVEAU CONTROLEREN

126) 127) 128) 129)

21)

5)

Vervang indien nodig de accu door een
andere originele accu met dezelfde
specificaties. Volg de aanwijzingen van
de fabrikant van de accu voor het
onderhoud.
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126) Accuvloeistof is giftig en corrosief.
Vermijd contact met huid en ogen. Houd
open vuur en vonkvormende apparaten
uit de buurt van de accu: gevaar voor
explosie en brand.
127) Als de accu met onvoldoende
vloeistof werkt, kan dit de accu
onherstelbaar beschadigen en leiden tot
een explosie.
128) Als de auto langere tijd niet gebruikt
wordt onder extreem koude
weersomstandigheden, dan moet de accu
worden verwijderd en op een verwarmde
plaats worden bewaard om bevriezing te
voorkomen.
129) Draag altijd een speciale bril
wanneer aan of in de buurt van de accu
wordt gewerkt.

BELANGRIJK

21) Onjuiste installatie van elektrische en
elektronische accessoires kan ernstige
schade aan het voertuig toebrengen. 
Als men na aanschaf van het voertuig
accessoires wil monteren
(diefstalbeveiliging, enz.), ga dan naar een
werkplaats van een speciaal Alfa Romeo
Servicenetwerk, die de meest geschikte
apparaten zal aanraden en zal
controleren of een accu met een grotere
capaciteit gemonteerd moet worden.

WAARSCHUWINGEN

5) Accu’s bevatten stoffen die zeer
gevaarlijk zijn voor het milieu. Neem voor
het vervangen van de accu contact op met
het Alfa Romeo Servicenetwerk.

WAARSCHUWINGEN

OPHEFFEN VAN HET VOERTUIG

Als de auto opgekrikt moet worden,
neem dan contact op met een Speciaal
Alfa Romeo Servicepunt, dat naast de
benodigde specifieke apparatuur over
geschikte garagekrikken en hefbruggen
beschikt.

Het is indien nodig ook mogelijk om
geschikte verlaagde hydraulische
krikken voor het opkrikken te gebruiken.

De hefpunten van de auto zijn
gemarkeerd op de zijskirts met de
symbolen � (zie punten weergegeven in
fig. 100).

100 A0L0029
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De juiste steunpunten voor het
opkrikken van de voor- en achterkant
van de auto worden getoond in fig. 101
en fig. 102.

BELANGRIJK Onthoud bij het plaatsen
van de auto op de hefarmen dat de
motor zich aan de achterkant bevindt,
wat derhalve van invloed is op de
gewichtsverdeling. Om die reden moeten
de kortere armen de achterkant en de
langere armen de voorkant
ondersteunen.

22) 23)

101 A0L0128

102 A0L0127

CARROSSERIE

BESCHERMING TEGEN
ATMOSFERISCHE 
INVLOEDEN 

De auto is van geavanceerde
technologische oplossingen voor een
doeltreffende bescherming van de
externe carrosserie en structuur
voorzien.

De beste producten en de beste
verfsystemen verlenen de externe
carrosserie een bijzonder hoge
weerstand tegen atmosferische
invloeden (zonnestraling, zure regen,
enz.) en grind, door een specifieke
bescherming te bieden.

Ook het chassis, dat gemaakt is van een
lichte, corrosiebestendige legering, is
behandeld om de vorming van
oppervlakteoxidatie te voorkomen.

CORROSIEGARANTIE

De auto bezit een garantie tegen
doorroesten, veroorzaakt door corrosie,
van alle originele structuurelementen.
Voor de algemene voorwaarden van
deze garantie wordt verwezen naar het
garantieboekje.

22) Zorg ervoor dat de hefarmen correct
in de getoonde punten worden geplaatst,
om schade aan het koolstofvezelchassis
en de carrosseriedelen te voorkomen.
23) Om schade aan het
koolstofvezelchassis te voorkomen, mag
de auto niet worden opgekrikt met
standaard hydraulische krikken, maar
alleen met geschikte verlaagde
hydraulische krikken.
Neem contact op met een speciaal Alfa
Romeo Servicepunt.

WAARSCHUWINGEN
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TIPS VOOR HET BEHOUD VAN DE
CARROSSERIE

Lak

24) 25)

6)

Werk krassen en schuurplekken
onmiddellijk bij.

Het normale onderhoud van de lak
beperkt zich tot het wassen van de auto:
de frequentie is afhankelijk van het
gebruik van de auto en van de omgeving.

Zo is het bijvoorbeeld raadzaam de auto
vaker te wassen in gebieden met sterke
luchtverontreiniging of bij het rijden over
wegen met strooizout.

Ga als volgt te werk om de auto correct
te wassen:

❒  maak de carrosserie eerst nat met
een waterstraal onder lage druk. Onthoud
dat stagnerend water op lange termijn de
auto kan beschadigen;

❒  gebruik een spons om de carrosserie
met een lichte zeepoplossing te wassen
en spoel de spons regelmatig uit;

❒  spoel goed af met water en droog met
een luchtstraal of een leren zeem.

Zorg er bij het drogen voor dat de minst
blootgestelde delen, waar het water zich
gemakkelijk zou kunnen verzamelen,
goed worden gedroogd. De auto moet na
het wassen niet onmiddellijk binnen
gezet worden, maar even buiten gelaten
worden zodat waterresten kunnen
verdampen.

Was de auto nooit als hij in de zon heeft
gestaan of als de achterklep nog warm
is: de glans van de lak kan afnemen.

De kunststof carrosseriedelen moeten
op dezelfde wijze als de rest van het
voertuig gewassen worden.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

❒  Parkeer de auto zo min mogelijk onder
bomen: de hars die uit de bomen druppelt,
maakt de lak mat.

❒  Vogelpoep moet zo snel en zo goed
mogelijk verwijderd worden, omdat hierin
bijzonder agressieve zuren aanwezig zijn.

Ruiten

Gebruik specifieke schoonmaakmiddelen
en schone, zachte doeken om krassen en
beschadigingen te voorkomen.

Koplampen

Gebruik een zachte, vochtige doek die in
water met een specifiek autowasmiddel
is gedrenkt.

BELANGRIJK Gebruik nooit aromatische
stoffen (bijv. benzine) of ketonen
(bijv. aceton) om de plastic lampenglazen
van de koplampen te reinigen.

BELANGRIJK Als de auto met een
hogedrukreiniger wordt gewassen, moet
de straal op minstens 20 cm van de
koplampen worden gehouden.

Motorruimte

Aan het einde van de winter moet de
motorruimte zorgvuldig worden
gewassen, zonder de straal op de
regeleenheden te richten. Deze handeling
moet op een gespecialiseerde
werkplaats verricht worden.
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BELANGRIJK Voor het uitspuiten van de
motorruimte moet de contactsleutel in
de stand STOP staan en de motor koud
zijn. Controleer na het reinigen of de
verschillende beschermingen (bijv.
rubberen doppen en kappen) niet
verwijderd of beschadigd zijn.

Gebruik alleen onverdunde
ruitensproeiervloeistof wanneer de
buitentemperaturen dit vereisen.

6) Schoonmaakmiddelen veroorzaken
waterverontreiniging. Was het voertuig
daarom op een plaats waar het
afvalwater direct wordt opgevangen en
gezuiverd.

WAARSCHUWINGEN

24) Om de esthetische eigenschappen
van de lak te behouden, mogen er geen
schuur- en/of polijstproducten voor het
reinigen van de auto worden gebruikt.
25) Niet wassen met rollen en/of borstels
in autowasstraten. Was het voertuig
uitsluitend met de hand en gebruik pH-
neutrale reinigingsmiddelen; droog af met
een vochtige leren zeem. Schuur- en/of
polijstmiddelen mogen niet gebruikt
worden om het voertuig schoon te maken.
Vogelpoep moet zo snel en zo goed
mogelijk verwijderd worden, omdat hierin
bijzonder agressieve zuren aanwezig zijn.
Vermijd (indien mogelijk) om het voertuig
onder bomen te parkeren; verwijder
plantaardige harsen onmiddellijk omdat
deze, als ze drogen, alleen verwijderd
kunnen worden met schuur- en/of
polijstmiddelen die ten zeerste afgeraden
worden omdat ze de karakteristieke
matheid van de lak kunnen aantasten.
Gebruik geen onverdunde
ruitensproeiervloeistof om de voorruit en
achterruit te reinigen; verdun dit met
minstens 50% water. 

BELANGRIJK

INTERIEUR

130) 131) 

Controleer regelmatig of het interieur
schoon is, onder de matten, ook om
beschadigingen aan de koolstofdelen te
voorkomen. Om de matten in het
interieur te verwijderen en weer op hun
plaats te leggen, als volgt te werk gaan:

❒  draai de bouten met vouwring 
1 fig. 103 los, aan bestuurders- en
passagierszijde;

❒  trek de klittenbandstrips 2 uit elkaar
in het voorste deel onder de matten, til de
matten op van de vloer.

Leg de matten weer op de vloer, controleer
of de openingen aan de achterkant van de
matten samenvallen met de zittingen van
de bouten op de vloer.

103 A0L0143
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Ga als volgt te werk om ze weer terug te
leggen:

❒  draai de bouten met vouwring 
1 fig. 103 vast in de zittingen op de vloer;

❒  plak de klittenbandstrips 2 van de
matten aan die op de vloer, oefen een
lichte druk uit en controleer of de matten
goed vast zitten.

132) 

STOELEN EN STOFFEN OF 
MICROVEZEL BEKLEDING

Verwijder stof met een zachte borstel of
een stofzuiger. Voor de reiniging van
microvezel bekleding (op bepaalde
versies, inclusief stuurwiel). 
Het is raadzaam om de borstel vochtig te
maken. Reinig de stoelen met een spons
bevochtigd met een oplossing van water
en neutrale zeep.

LEREN STOELEN (waar aanwezig)

Verwijder het droge vuil met een
zeemleren lap of een iets vochtige doek,
zonder al te veel druk uit te oefenen.
Dep vloeistoffen of vetvlekken op met
een absorberende, droge doek zonder
hierbij te wrijven. Reinig vervolgens met
een zachte doek of een zeemleren lap
bevochtigd met water en neutrale zeep.
Als de vlek nog niet verwijderd is, gebruik
dan een speciaal reinigingsmiddel en
volgt de aanwijzingen strikt op.

BELANGRIJK Gebruik nooit alcohol. 
Controleer of de gebruikte
reinigingsproducten geen alcohol of
alcoholderivaten, zelfs niet in kleine
hoeveelheden bevatten.

KUNSTSTOF, KOOLSTOF EN 
GECOATE INTERIEURDELEN

Reinig kunststof interieurdelen en
zichtbare koolstof delen met een
vochtige doek (bij voorkeur een
microvezeldoek) en een oplossing van
water en een neutraal, niet-schurend
reinigingsmiddel. 
Gebruik voor het reinigen van olieachtige
of hardnekkige vlekken speciale
producten zonder oplosmiddelen die het
originele voorkomen en de kleur van de
interieurdelen niet veranderen. 
Verwijder stof met een microvezeldoek,
eventueel bevochtigd met water.  
Het gebruik van papieren doekjes wordt
afgeraden, aangezien deze resten
achterlaten.

26)

LEDEREN BEKLEDING 
(voor bepaalde versies/markten)

Gebruik uitsluitend water en neutrale
zeep om deze delen schoon te maken.
Gebruik nooit alcohol of producten op 
basis van alcohol. 

Controleer alvorens een specifiek
product voor interieurreiniging te
gebruiken, of het geen terpentijnolie
en/of stoffen op basis van alcohol bevat.

130) Gebruik nooit ontvlambare
producten zoals petroleum of wasbenzine
voor het reinigen van het interieur van de
auto. De elektrostatische lading die door
het wrijven tijdens het reinigen ontstaat,
kan brand veroorzaken.
131) Bewaar geen spuitbussen in de auto:
ontploffingsgevaar. 
Spuitbussen mogen niet blootgesteld
worden aan temperaturen boven 50°C. 
Wanneer het voertuig in de zon staat, kan
de binnentemperatuur deze waarde ruim
overschrijden.
132) Daarom is het van fundamenteel
belang dat er niets onder het pedaal ligt:
let erop dat de matten vlak liggen en dat
ze de slag van de pedalen niet hinderen.

BELANGRIJK

26) Gebruik nooit alcohol, benzine en
afgeleide producten om het dashboard en
het glas van het instrumentenpaneel te
reinigen.

WAARSCHUWINGEN
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Alles dat u nuttig kunt vinden om te begrijpen hoe uw auto is
gemaakt en hoe hij werkt is in dit hoofdstuk vermeld en wordt 

toegelicht met gegevens, tabellen en grafieken. 
Voor de liefhebbers en de monteurs, maar ook gewoon 

voor degenen die elk detail van hun auto willen kennen.
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IDENTIFICATIEGEGEVENS

De identificatiegegevens van de auto
zijn:

❒  Typeplaatje met
identificatiegegevens;

❒  Chassisnummer;

❒  Identificatieplaatje carrosserielak;

❒  Motorcode.

PLAATJE
VOERTUIGINDENTIFICA-
TIENUMMER (VIN)

Dit bevindt zich op de carrosserie achter
de leuning van de bestuurdersstoel en
bevat de volgende gegevens fig. 104:

A    Naam van de fabrikant

B    Nummer typegoedkeuring.

C    Identificatiecode voertuigtype.

D    Chassis fabrieksserienummer.

E    Max. toelaatbaar gewicht van
volledig beladen voertuig.

F    Max. toelaatbaar gewicht van
volledig beladen voertuig met
aanhangwagen.

G    Max. toelaatbaar gewicht op eerste
as (voor).

104 A0K0024

H    Max. toelaatbaar gewicht op tweede
as (achter).

I      Motortype.

L     Versiecode carrosserie.

M   Reserveonderdeelnummer.

N    Correcte waarde van de
absorptiecoëfficiënt van de
rookgassen.
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VOERTUIGIDENTIFICA-
TIENUMMER

Dit bevindt zich op het dashboard onder
de voorruit fig. 105.

Markering

De markering 1 fig. 106 bevindt zich
op de bodemplaat aan passagierszijde,
naast de passagiersstoel.

De markering bevat: voertuigtype en
sequentieel chassisnummer.

105 A0L0158

106 A0L0089

IDENTIFICATIEPLAATJE 
CARROSSERIELAK

Dit plaatje is aangebracht onder de
achterklep en bevat de volgende
gegevens fig. 107:

A    Lakfabrikant.

B    Kleurnaam.

C    Kleurcode.

D    Kleurcode voor overspuiten en
bijwerken.

107 A0L0090

MOTORCODE

Deze is op het cilinderblok ingeslagen en
vermeldt het type en het
motorserienummer.
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ALGEMENE INFORMATIE 1750 Turbo Benzine

Typecode                                                                                                                                                                                                           960A1000

Cyclus                                                                                                                                                                                                                           Otto

Aantal cilinders en positie                                                                                                                                                                           4 in lijn

Zuigerdiameter en -slag (mm)                                                                                                                                                               83 x 80,5

Totale inhoud (cm³)                                                                                                                                                                                           1742

Compressieverhouding                                                                                                                                                                           9,25 ± 0,25

Maximum vermogen (EEG) (kW)                                                                                                                                                            177 (*)

Maximum vermogen (EEG) (PK)                                                                                                                                                                 240

- overeenkomstig motortoerental (tpm)                                                                                                                                           6000

Maximum koppel (EEG) Nm                                                                                                                                                                       350 (*)

Maximum koppel (EEG) (kgm)                                                                                                                                                                    35,7

- overeenkomstig motortoerental (tpm)                                                                                                                                  2100 - 4000

Bougies                                                                                                                                                                                                         NGK ILKAR7D6G

Brandstof                                                                                                                                                  Loodvrije benzine 98 RON of 95 RON (Specificatie EN228)

(*) Cijfers verkregen met 98 RON loodvrije benzine.

MOTOR
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WIELEN

STANDAARD VELGEN EN BANDEN

133)

Velgen Standaard banden Winterbanden

Voorbanden
                                                                                    7JX17 H2 ET 33                                           205/45 R17 88Y XL                                205/45 R17 88Y XL M+S

                                                                                                                   7JX18 H2 ET 33                                           205/40 R18 86Y XL                                205/40 R18 86Y XL M+S

Achterbanden
                                                                                8JX18 H2 ET 44                                           235/40 R18 95Y XL                                235/40 R18 95Y XL M+S

                                                                                                                 8.5JX19 H2 ET 49                                         235/35 R19 91Y XL                                235/35 R19 91Y XL M+S

Sneeuwkettingen met smalle schakels die maximaal 7  mm buiten het bandprofiel uitsteken kunnen gemonteerd worden op 
235/40 R18 achterbanden. 
Op 235/35 R19 banden kunnen geen sneeuwkettingen gemonteerd worden.

133) Als winterbanden met een lagere snelheidscategorie dan die op het kentekenbewijs is aangegeven worden gebruikt, overschrijd dan niet
de maximumsnelheid die overeenkomt met de snelheidscategorie van de gebruikte banden.

BELANGRIJK
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BANDENSPANNING IN KOUDE TOESTAND (bar)

Standaard banden Bandenspanning (bar) 

Voorbanden
                                                                                                                           205/45 R17 88Y XL                                                                                        1,8

                                                                                                                                                         205/40 R18 86Y XL                                                                                        1,8

Achterbanden
                                                                                                                      235/40 R18 95Y XL                                                                                        2,0

                                                                                                                                                         235/35 R19 91Y XL                                                                                        2,0 

Bij warme banden moet de bandenspanning 0,3 bar hoger zijn dan de aanbevolen waarde. 

Controleer echter nogmaals of de waarde correct is als de band koud is.

Verhoog de bandenspanning van winterbanden met +0,2 bar t.o.v. de bandenspanning voorgeschreven voor standaard banden.

Als het voertuig moet worden opgeheven, raadpleeg dan de paragraaf “Opheffen van het voertuig” in het hoofdstuk “Onderhoud en zorg”.

WINTERBANDEN

De winterbanden moeten dezelfde maat hebben als de standaard geleverde banden: het Alfa Romeo Servicenetwerk staat u bij om de
meest geschikte band te kiezen.

Gebruik winterbanden alleen in geval van ijs of sneeuw op de wegen.

In deze omstandigheden wordt geadviseerd de modus “All Weather” van het Alfa DNA-systeem te selecteren.

Volg voor het type, de bandenspanning en de specificaties van de winterbanden de instructies die worden gegeven in deze paragraaf.

134)

De prestaties van deze banden op oppervlakken met weinig grip zijn aanmerkelijk minder wanneer de profieldiepte minder is dan
4  mm. Vervang ze in dat geval.

Door hun specifieke eigenschappen zijn de prestaties van winterbanden onder normale weersomstandigheden of wanneer lang op
droog asfalt of de snelweg wordt gereden, lager dan die van de standaard gemonteerde banden. 

Beperk het gebruik van winterbanden daarom uitsluitend tot de omstandigheden waarvoor ze zijn goedgekeurd.
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BELANGRIJK: Als winterbanden worden gebruikt met een maximum toegestane snelheid die lager is dan de topsnelheid van de auto
(plus een marge van 5%), dan moet in het interieur een duidelijk zichtbaar waarschuwingsplaatje worden geplaatst met de maximum
toegestane snelheid wanneer met winterbanden wordt gereden (conform de EU-richtlijnen).

Alle vier de banden moeten van hetzelfde merk zijn om grotere veiligheid te garanderen tijdens het rijden en remmen en de reactie van
het voertuig alerter te maken.  Het wordt afgeraden de draairichting van de banden om te draaien.

Zie de paragraaf “Opheffen van het voertuig” in het hoofdstuk “Onderhoud en zorg”, voor nadere informatie over het correct opheffen
van de auto. 

Beperk het gebruik van winterbanden daarom uitsluitend tot de omstandigheden waarvoor ze zijn goedgekeurd.

BELANGRIJK: Als winterbanden worden gebruikt met een maximum toegestane snelheid die lager is dan de topsnelheid van de auto
(plus een marge van 5%), dan moet in het interieur een duidelijk zichtbaar waarschuwingsplaatje worden geplaatst met de maximum
toegestane snelheid wanneer met winterbanden wordt gereden (conform de EU-richtlijnen).

Alle vier de banden moeten van hetzelfde merk zijn om grotere veiligheid te garanderen tijdens het rijden en remmen en de reactie van
het voertuig alerter te maken.  Het wordt afgeraden de draairichting van de banden om te draaien.

Zie de paragraaf “Opheffen van het voertuig” in het hoofdstuk “Onderhoud en zorg”, voor nadere informatie over het correct opheffen
van de auto. 

134) De maximumsnelheid voor winterbanden met de indicatie “Q” is 160  km/h; 190  km/h voor winterbanden met de indicatie “T” en  210 km/h
voor winterbanden met de indicatie “H”. 
De snelheidsbeperkingen moeten echter altijd worden gerespecteerd.

BELANGRIJK
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SNEEUWKETTINGEN

Sneeuwkettingen met smalle schakels die maximaal 7  mm buiten het bandprofiel uitsteken kunnen gemonteerd worden op 
235/40 R18 achterbanden.

Het gebruik van sneeuwkettingen moet aan de plaatselijke voorschriften voldoen. Sneeuwkettingen mogen alleen op de banden van
de achterwielen (aandrijfwielen) gemonteerd worden. 

Op 235/35 R19 banden kunnen geen sneeuwkettingen gemonteerd worden.

Controleer de spanning van de sneeuwkettingen na enkele tientallen meters rijden.

27)

27) Beperk uw snelheid wanneer er sneeuwkettingen gemonteerd zijn; overschrijd de 50 km/h (of het equivalent in mijlen) niet. 
Vermijd putdeksels, rijd niet over treden of trottoirs en rijd geen lange afstanden over wegen zonder sneeuw, om beschadigingen aan zowel het
voertuig als het wegoppervlak te voorkomen.

WAARSCHUWINGEN
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AFMETINGEN

De afmetingen zijn uitgedrukt in mm en hebben betrekking op een voertuig met standaard bijgeleverde banden. 
De hoogte heeft betrekking op een onbeladen auto.

INHOUD BAGAGERUIMTE Inhoud bij onbeladen voertuig (V.D.A.-norm) = 110 dm3

108 A0L0119

BA C D E F G H L

          3990                            864                           2380                            746                           1184                          1639                           1868                          1606                         2090

Kleine variaties met betrekking tot de weergegeven waarden zijn mogelijk afhankelijk van de afmetingen van de velgen.
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Versies 1750 Turbo Benzine

Leeggewicht (met alle vloeistoffen, brandstoftank
90% gevuld en zonder opties):                                                                                                                                                                  993

Nuttig laadvermogen inclusief de bestuurder: (*)                                                                                                                         255

Maximum toelaatbare belastingen (**)

– vooras:                                                                                                                                                                                                                      510

– achteras:                                                                                                                                                                                                                 755

– totaal:                                                                                                                                                                                                                      1230

Trekgewichten (kg)

– geremde aanhanger:                                                                                                                                                                                          0

– niet-geremde aanhanger:                                                                                                                                                                               0

Max. dakbelasting:                                                                                                                                                                                                  0

Max. toelaatbare kogeldruk (geremde aanhanger):                                                                                                                       0

(*) Als er speciale uitrustingen zijn gemonteerd stijgt het leeggewicht, waardoor het laadvermogen daalt, omdat de max. belastingen niet mogen
worden overschreden.

(**) Belastingen die niet overschreden mogen worden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker de goederen in de laadruimte te plaatsen met
inachtneming van de maximum toelaatbare belastingen.

GEWICHTEN
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Voorgeschreven brandstoffen / 
vloeistoffen en originele smeermiddelen

1750 Turbo Benzine

kgliter

TANKEN

Brandstoftank                                                                                                            40                                                     –                               
Loodvrije benzine niet

inclusief reserve van                                                                                            4 - 5                                                   –                               
lager dan 95 RON (Specificaties EN228)

Motorkoelsysteem                                                                                               10,6                                                9,4
                            50% mengsel van gedistilleerd water en 

                                                                                                                                                                                                                                              PARAFLUUP (*)

Carterpan                                                                                                                       5,4                                                  4,6                             
SELENIA SPORT POWER

Carterpan en filter                                                                                                   5.8                                                  5.0

Versnellingsbak/differentieel                                                                      1,88                                                1,6                             TUTELA TRANSMISSION GEARTECH

Hydraulisch aandrijfsysteem versnellingsbak                                 1,45                                                1,2                             TUTELA SPEED

Hydraulisch remcircuit met                                                                            
0,52                                              0,56                           TUTELA TOP 4 of TUTELA TOP 4/SABS antiblokkeersysteem

Ruitensproeierreservoir                                                                                     1,9                                                  1,7 
                           Mengsel van water en vloeistof 

                                                                                                                                                                                                                                              PETRONAS DURANCE SC 35

(*) Wanneer de auto onder bijzonder extreme klimaatomstandigheden wordt gebruikt, adviseren wij een 60% mengsel van PARAFLUUP en 40%
gedemineraliseerd water.
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VLOEISTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

Het voertuig is voorzien van een motorolie die grondig ontwikkeld en getest is om aan de vereisten van het Geprogrammeerd
Onderhoudsschema te kunnen voldoen. Constant gebruik van de voorgeschreven smeermiddelen garandeert de specificaties van
brandstofverbruik en emissies. 
De kwaliteit van het smeermiddel is cruciaal voor de werking en de levensduur van de motor.

PRODUCTSPECIFICATIES

28)

Smeermiddel 
benzinemotor

Verversingsinterval /
toepassingen

Gebruik Eigenschappen 
Originele vloesitoffen en 

smeermiddelen

SAE 5W-40 ACEA C3 / API SN 
SELENIA SPORT POWER
Contractuele Technische
Referentie Nr. F052.H12

Volgens Geprogrammeerd 
onderhoudsschema

In noodgevallen, als bovengenoemde smeermiddelen met de voorgeschreven specificaties niet beschikbaar zijn, kunnen voor het bijvullen producten
gebruikt worden met minimaal de aangegeven ACEA-prestatie; in dat geval wordt de optimale prestatie van de motor niet gegarandeerd.

SAE 75W 85 API GL4 smeermiddel op
synthetische basis. 

TUTELA TRANSMISSION
GEARTECH 
Contractuele Technische
Referentie Nr. F704.C08

TCT automatische
versnellingsbak

–
TUTELA CS SPEED
Contractuele Technische
Referentie Nr. F005.F98

Smeermiddel voor
elektrohydraulische actuator 

Molybdeendisulfidevet, voor gebruik bij
hoge temperaturen. 
N.L.G.I.-consistentie 1-2 

TUTELA ALL STAR
Contractuele Technische
Referentie Nr. F702.G07

Homokinetische
kruiskoppelingen wielzijde

Vet voor homokinetische koppelingen
met een laag wrijvingscoëfficiënt.
N.L.G.I.-consistentie 0-1 

TUTELA STAR 700
Contractuele Technische
Referentie Nr. F701.C07

Olie en vetten
voor aandrijflijn

Homokinetische koppelingen
differentieelzijde

Specificaties

9.55535-GH2

9.55550-MZ3 
of
MS.90030-M2

9.55550-SA1 
of
MS.90030-H1

9.55580-GRAS II

9.55580-GRAS II
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(*)  BELANGRIJK Niet bijvullen of mengen met andere vloeistoffen die andere specificaties hebben dan de beschreven vloeistoffen 

(**) Wanneer de auto onder bijzonder extreme klimaatomstandigheden wordt gebruikt, adviseren wij een 60% mengsel van PARAFLUUP en 40%
gedemineraliseerd water.

Synthetische vloeistof voor rem- en
koppelingssystemen. Die voldoet aan de
specificaties van FMVSS n. 116 DOT 4, 
ISO 4925, SAE J1704

TUTELA TOP 4
Contractual Technical
Reference N° F001.A93
of
TUTELA TOP 4/S
Contractual Technical
Reference N° F005.F15

Bedieningen van
hydraulische remmen en
hydraulische koppelingen

Mengsel van alcohol, water en
oppervlakteactieve stoffen 
CUNA NC 956-11 

PETRONAS DURANCE
SC35
Contractuele Technische
Referentie Nr. F201.D02

Voor verdund of onverdund
gebruik in ruitensproeier-/
wissersystemen

Ruitensproeier-
vloeistof

Rode beschermende en
antivrieswerking, gebaseerd op
monoethylglycol met organische
remmingsformule. 
Overtreft CUNA NC 956-16, 
ASTM D 3306 specificaties. 

PARAFLUUP (*)
Contractuele Technische
Referentie Nr. F101.M01

Gebruiksverhoudingen: 
50% gedemineraliseerd
water 50% PARAFLUUP (**)

Beschermingsmidd
el voor radiateurs

Remvloeistof

Hechtmiddel 
voor glas

Basishechtmiddel MS Polymeer 
FIAT-kwalificatie 9.55738/C SIMSON ISR 70-08 AP

Voor het lijmen van ruiten
met de carrosserie

Verversingsinterval /
toepassingen

Gebruik Eigenschappen 
Originele vloeistoffen en

smeermiddelen

28) Het gebruik van producten met andere dan de hierboven aangegeven specificaties kan leiden tot beschadiging van de motor die niet door
de garantie wordt gedekt.

WAARSCHUWINGEN

Specificaties

9.55597
of
MS.90039

9.55523 
of
MS.90032

9.55522 
of
MS.90043

–
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PRESTATIES

Topsnelheid (km/h) Acceleratie van 0-100 km/h (sec.)

1750 Turbo Benzine                                                                                                                           258                                                                                                            4,5

Versies 

BRANDSTOFVERBRUIK VOLGENS DE GELDENDE EUROPESE RICHTLIJN (liter/100 km)

BRANDSTOFVERBRUIK

De gegevens over het brandstofverbruik die vermeld zijn in onderstaande tabel zijn bepaald op basis van de typegoedkeuringstests
in overeenstemming met specifieke Europese Richtlijnen.

De volgende procedures worden gebruikt om het brandstofverbruik te meten:

❒  binnen bebouwde kom: koude start gevolgd door een gesimuleerde testrit in stadsverkeer;

❒  buiten bebouwde kom: frequent accelereren in alle versnellingen, waarbij een testrit op buitenwegen wordt gesimuleerd: de
snelheid varieert tussen 
0 en 120 km/h;

❒  gecombineerd verbruik: wordt berekend met een gemiddelde van ongeveer 37% van het verbruik binnen de bebouwde kom en
ongeveer 63% van het verbruik buiten de bebouwde kom.

BELANGRIJK Het type route, verkeerssituatie, weersomstandigheden, rijstijl, algemene conditie van de auto,
uitrustingsniveau/accessoires, gebruik van de airconditioning, lading van de auto, imperiaal op het dak en andere situaties die de
aerodynamica kunnen beïnvloeden, leiden tot andere verbruikscijfers dan de hier vermelde cijfers.

Versies Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Gecombineerd

1750 Turbo Benzine                                                                               9,8                                                                                 5,0                                                                                   6,8
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CO2-EMISSIE

De CO2-emissieniveaus in de volgende tabellen hebben betrekking op gecombineerd brandstofverbruik.

CO2-emissies volgens geldende Europese Richtlijn (g/km)

1750 Turbo Benzine                                                                                                                                                                                      157

Versies
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RICHTLIJNEN VOOR DE BEHANDELING VAN HET VOERTUIG AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR
(waar aanwezig)

Al jaren zet FCA zich volledig in voor de bescherming van het milieu via de continue verbetering van de productieprocessen en de
realisatie van producten die steeds “eco-compatibeler” zijn. Om de klanten de best mogelijke service te garanderen in
overeenstemming met de milieuwetgeving en conform de Europese richtlijn 2000/53/EG inzake de behandeling van voertuigen aan
het einde van hun levensduur, biedt FCA haar klanten de mogelijkheid hun auto aan het einde van zijn levensduur zonder extra kosten
in te leveren.

De Europese richtlijn bepaalt namelijk dat het voertuig kan worden ingeleverd zonder kosten voor de laatste houder of eigenaar als
het voertuig geen of een negatieve marktwaarde heeft.

Voor de kosteloze inlevering van het voertuig aan het einde van zijn levensduur kunt u als u een andere auto gaat aanschaffen, zich tot
een van onze dealers of tot een door FCA goedgekeurd inzamelings- en verwerkingsbedrijf wenden.

Deze bedrijven zijn zorgvuldig geselecteerd en bieden kwaliteitsservice voor de inzameling, verwerking en recycling van afgedankte
auto’s met respect voor het milieu.

Voor meer informatie over deze inzamelings- en verwerkingsbedrijven kunt u zich wenden tot een FCA Servicepunt, het
telefoonnummer in het garantieboekje bellen of naar de websites van de verschillende merken van FCA gaan.
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VERWIJDERBARE SOFTTOP

135)  29)

De auto is uitgerust met een softtop 
fig. 109 die met de hand verwijderd kan
worden en gebruiksgemak met totale
bescherming tegen weersinvloeden
combineert.

De softtop kan na verwijdering
opgeborgen worden in een speciale
houder in de bagageruimte.

Ga als volgt te werk om de softtop te
verwijderen:
❒  ontgrendel de twee middelste
borginrichtingen 1 fig. 110 in de auto
door ze ¼ slag linksom te draaien;

109 A0L0200

❒  ga naast de auto staan en druk, met
geopend portier, de rail omlaag om de
spanning van de softtop te halen, en
schuif de twee voorzieningen aan de
zijkanten 2 fig. 111 naar binnen en til het
eindgedeelte van de softtop op door dit
uit zijn borgingen vrij te maken; 
❒  vouw de eerste zijde van de softtop
op door deze tot de middellijn op te
rollen;
❒  ga op dezelfde manier te werk voor de
andere zijde van de softtop;
❒  verwijder de softtop met beide
opgerolde zijden en berg hem in de
speciale houder in de bagageruimte op.
❒  voordat de softtop in de speciale
houder wordt opgeborgen, moeten de
middelste pennen 1 fig. 112 worden
afgedekt met de geschikte
meegeleverde bescherming om te
voorkomen dat de stof van de softtop
tijdens het opbergen beschadigt.

110 A0L0201

112 A0L0198

111 A0L0202
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Ga als volgt te werk om de softtop weer
op de auto aan te brengen:

❒  open de portieren;

❒  neem de softtop uit de bagageruimte
en plaats hem op de middellijn; de
voorkant is herkenbaar aan de
aanwezigheid van de zonneklep fig. 110;

❒  rol de softtop uit, breng hem onder de
spoiler aan en zorg ervoor dat hij op de
juiste plaats zit; 

❒  draai de rail naar boven en breng hem
aan in de desbetreffende behuizingen in
de centreerpennen aan de zijkant van de
softtop fig. 113 op de auto en let erop
dat de voorste en de achterste pen ook
worden aangebracht;

❒  druk de voorzieningen aan de zijkant 2
naar binnen fig. 114 en draai de rail
omlaag;

❒  laat de hendels los, blijf de rail draaien
door erop te drukken tot u de
vergrendeling dicht hoort klikken;

❒  controleer of de voorzieningen 2
volledig gesloten zijn fig. 115;

❒  ga op dezelfde manier te werk voor de
andere zijde van de softtop;

114 A0L0220

❒  plaats de twee middelste
borginrichtingen 1 fig. 110 in hun
behuizingen in de auto en draai ze ¼ slag
rechtsom om ze vast te zetten; Controleer
of de pennen correct in hun zittingen zijn
aangebracht en zorg ervoor dat de
ringgreep in horizontale positie zit. 
De bevestiging is alleen correct uitgevoerd
en de softtop zit alleen stevig vast als de
ring horizontaal zit  (niet verticaal of in een
hoek van 45°).

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

❒  Het is raadzaam eerst de auto te
parkeren alvorens de softtop te
monteren. De gesloten softtop
beschermt de auto op doeltreffende
wijze tegen regen en diefstal.

115 A0L0221

113 A0L0203
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❒  Monteer geen imperiaal op de
softtop.
❒  Verwijder geen ijs van de sofftop met
scherpe voorwerpen.

❒  Plaats geen voorwerpen op de
sofftop, aangezien ze kunnen vallen en
letsel of schade kunnen veroorzaken. 

❒  Het wordt aanbevolen de softtop af te
dekken met een beschermend zeil als de
auto langdurig buiten geparkeerd wordt.

❒  Bewaar de softtop niet gedurende
lange perioden in opgevouwen toestand:
dit kan vouwen en kreuken in de stof
veroorzaken.

❒  Bewaar de softtop niet in zijn houder
als hij zeer vuil of nat is, om
schimmelvorming of schade te
voorkomen.

❒  bij een gemonteerde softtop en een
rijsnelheid van 130 km/h of meer, is het
aerodynamische comfort wellicht niet
optimaal.

SOFTTOP WASSEN/REINIGEN 

30)

Het is raadzaam speciale producten voor
het reinigen van de stof van de softtop te
gebruiken.

De stof van het vouwdak is behandeld
met een speciaal waterafstotend en
waterdichtmakend product.

De waterafstotende eigenschappen
zullen in de loop der tijd slechter worden
vanwege de blootstelling aan de
weersinvloeden. Houdt u aan de volgende
aanwijzingen voor het wassen:

Aanbevolen wordt de softtop met de
hand te wassen.

Verwijder zoveel mogelijk vuil van het
oppervlak van de softtop met een zachte
borstel of een stofzuiger voordat u hem
gaat wassen.

Dit zal het eindresultaat aanmerkelijk
verbeteren.

Als er geen speciale producten
voorhanden zijn, het dak met water en
neutrale zeep reinigen met een spons (bij
voorkeur in de schaduw).

Spoel de softtop af met schoon water
nadat alle vlekken verwijderd zijn. 

Laat de auto in de schaduw staan en
vermijd direct zonlicht.

De softtop waterdicht maken

31)

Gebruik speciale producten voor het
waterdicht maken van softtops.

Stof aan de binnenzijde van het
vouwdak

Verwijder stof met een zachte borstel. 
Gebruik geen harde borstels van
synthetisch materiaal om te voorkomen
dat de stof onherstelbaar beschadigd
raakt.

Maak het oppervlak schoon met een
microvezeldoek of een spons gedrenkt in
een oplossing van water en neutrale zeep.
Maak het gehele oppervlak schoon,
inclusief de zones die niet gereinigd
hoeven te worden, om kringen of vlekken
te voorkomen.

Gebruik gewone, autovriendelijke
vlekkenverwijderaars voor hardnekkige
vlekken. Rechtstreeks deppend (nooit
wrijvend) aanbrengen op het gebied van
de vlek.
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GEPROGRAMMEERD
ONDERHOUD

Controleer bij elke geprogrammeerde
onderhoudsbeurt en sowieso om de 12
maanden, de werking van de
borginrichtingen van de softtop.

135) Zorg ervoor dat de softtop correct
vergrendeld is alvorens de auto te
starten. 
Het is niet aan te bevelen om de softtop
te demonteren/monteren terwijl er
mensen in de auto zitten, aangezien de
softtop tijdens zijn hantering in het
interieur kan vallen. 
Wees voorzichtig tijdens het
monteren/verwijderen van de softtop om
mogelijke schade of letsel te voorkomen. 
Houd kinderen uit de buurt van de
bewegingszone van de softtop tijdens het
openen en sluiten.

BELANGRIJK

29) Open de softtop nooit als er sneeuw
of ijs op ligt, om beschadiging te
voorkomen. Er mogen geen ladingen op
het dak van de auto vastgemaakt worden. 
30) Vogelpoep en plantaardige harsen
moeten zo snel mogelijk van de softtop
verwijderd worden, omdat deze de stof op
ernstige wijze kunnen beschadigen.
Gebruik nooit hogedrukreinigers.  Als er
stroom- of hogedrukreinigers gebruikt
worden, houd dan een geschikte afstand
aan en gebruik geen water dat warmer is
dan 60 °C. 
Als de afstand te kort en de druk te hoog
is, kan dat leiden tot schade,
vervormingen en binnendringen van
water. 

WAARSCHUWINGEN

Als een spuitlans wordt gebruikt, richt
deze dan niet op de randen van de stof en
het frame van de voorruit:  anders zou
water kunnen binnendringen. Gebruik
nooit alcohol, benzine, chemische
producten, reinigingsmiddelen,
vlekkenverwijderaars, was,
oplosmiddelen en “was- en
polijstmiddelen”. Spoel zeepresten
onmiddellijk af om vlekken en kringen te
voorkomen.
Herhaal de handeling indien nodig.
31) Volg de instructies op de verpakking
van het vochtwerende product om
perfecte resultaten te behalen.  
De rubberen pakkingen van het cabriodak
mogen uitsluitend met water gereinigd
worden. Als opgemerkt wordt dat deze
droog of kleverig zijn, breng dan
talkpoeder aan of gebruik producten voor
de verzorging van rubber (siliconenspray).
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LAMP BUITENVERLICHTING
VERVANGEN

KOPLAMPUNITS

De koplampunits omvatten de
gloeilampen voor de
stadslichten/dagverlichting (DRL), het
dimlicht, het grootlicht en de
richtingaanwijzers. 
De plaatsing van de lampen is zoals
getoond in fig. 116:

1    Richtingaanwijzers

2    Dimlicht/grootlicht

3    Stadslichten/dagverlichting (DRL)

116 A0L0195

LAMP VERVANGEN

Neem contact op met een speciaal Alfa
Romeo Servicepunt voor het vervangen
van de lamp van het dimlicht/grootlicht
van versies met Xenon koplampen en
versies met Bi-LED koplampen (waar
aanwezig).  

Open, om de lampen van het
dimlicht/grootlicht van versies met
halogeen-koplampen en van de
richtingaanwijzers te vervangen, de
betreffende beschermflappen, fig. 117,
op de binnenste wielkuip; deze kunnen
gevonden worden door het stuurwiel
volledig te verdraaien.

LAMPTYPE

LAMPEN TYPE VERMOGEN

Richtingaanwijzers                                                                                PY24W                                                  24 W

Dimlicht / grootlicht 
(versies met Bi-Xenon koplampen)                                              D5S–
(waar aanwezig) 

Dimlicht/grootlicht 
(versies met Halogeen koplampen)                                              HIR 2                                                     55 W

Dimlicht / grootlicht 
(versies met Bi-LED koplampen)
(waar aanwezig)                                                                                            LED                                                           –

Stadslichten/Dagrijlichten                                                                   LED                                                           –

1  beschermflap lamp richtingaanwijzer

2  beschermflap lamp dimlicht/grootlicht

117 A0L0092
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Richtingaanwijzers 

Ga als volgt te werk om de lamp te
vervangen:

❒  draai het stuur tot tegen de aanslag;

❒  open de beschermflap 1 fig. 117 door
de bevestigingsbout los te draaien;

❒  draai de plug 1 fig. 118 
linksom en verwijder de lamphouder;

118 A0L0196

❒  draai de lamp 2 fig. 119 om deze uit
zijn borgingen vrij te maken en verwijder
hem;

❒  vervang de lamp en controleer of hij
goed is vastgezet;

❒  sluit de beschermflap 1 fig. 117.

Stadslichten/dagrijlichten (DRL)

Dit zijn led-lampjes. Neem voor de
vervanging contact op met een speciaal
Alfa Romeo Servicepunt.

119 A0L0197

Dimlicht/grootlicht 
(versies met Halogeen koplampen)

Ga als volgt te werk om de lamp te
vervangen:

❒  draai het stuur tot tegen de aanslag;

❒  open de beschermflap 2 fig. 117 door
de bevestigingsbout los te draaien;

❒  haal de elektrische stekker 
1 fig. 120 weg en draai vervolgens de
lamphouder 2 linksom en verwijder hem;

❒    verwijder de lamp en vervang hem;

❒  monteer de nieuwe lamp, zorg ervoor
dat hij goed vergrendeld is en sluit 
stekker 1 weer aan;

❒  sluit de beschermflap 2 fig. 117.

120 A0L0093
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Versies 1750 Turbo Benzine

Leeggewicht (met alle vloeistoffen, brandstoftank                                                                                                                   999
90% gevuld en zonder opties):

Nuttig laadvermogen inclusief de bestuurder: (*)                                                                                                                         215

Maximum toelaatbare belastingen (**)                                                                                                                                                      

– vooras:                                                                                                                                                                                                                      541

– achteras:                                                                                                                                                                                                                  747

– totaal:                                                                                                                                                                                                                       1220

Trekgewichten (kg)

– geremde aanhanger:                                                                                                                                                                                           0

– niet-geremde aanhanger:                                                                                                                                                                               0

Max. dakbelasting:                                                                                                                                                                                                  0

Max. toelaatbare kogeldruk (geremde aanhanger):                                                                                                                        0

(*) Als er speciale uitrustingen zijn gemonteerd stijgt het leeggewicht, waardoor het laadvermogen daalt, omdat de max. belastingen niet mogen
worden overschreden. 

(**) Belastingen die niet overschreden mogen worden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker de goederen in de laadruimte te plaatsen met
inachtneming van de maximum toelaatbare belastingen.

TECHNISCHE GEGEVENS

GEWICHTEN
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AFMETINGEN

De afmetingen zijn uitgedrukt in mm en hebben betrekking op een voertuig met standaard bijgeleverde banden. 
De hoogte heeft betrekking op een onbeladen auto.

INHOUD BAGAGERUIMTE Inhoud bij onbeladen voertuig (V.D.A.-norm) = 110 dm3

121 A0L0205
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          3990                            864                           2380                            746                           1189                          1639                           1868                          1606                         2090
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PRESTATIES

Topsnelheid (km/h) Acceleratie van 0-100 km/h (sec.)

1750 Turbo Benzine                                                                                                                           257                                                                                                            4,5

Versies

ALGEMENE INFORMATIE 1750 Turbo Benzine

Typecode                                                                                                                                                                                                             960A100

Cyclus                                                                                                                                                                                                                            Otto

Aantal cilinders en positie                                                                                                                                                                           4 in lijn

Zuigerdiameter en -slag (mm)                                                                                                                                                               83 x 80,5

Totale inhoud (cm³)                                                                                                                                                                                           1742

Compressieverhouding                                                                                                                                                                           9,25 ± 0,25

Maximum vermogen (EEG) (kW)                                                                                                                                                            177 (*)

Maximum vermogen (EEG) (PK)                                                                                                                                                                 240

- overeenkomstig motortoerental (tpm)                                                                                                                                           6000

Maximum koppel (EEG) Nm                                                                                                                                                                       350 (*)

Maximum koppel (EEG) (kgm)                                                                                                                                                                    35,7

- overeenkomstig motortoerental (tpm)                                                                                                                                  2100 - 4000

Bougies                                                                                                                                                                                                         NGK ILKAR7D6G

Brandstof                                                                                                                                                  Loodvrije benzine 98 RON of 95 RON (Specificatie EN228)

(*) Cijfers verkregen met 98 RON loodvrije benzine.

MOTOR
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Brandstofverbruik volgens de geldende Europese richtlijn (liter/100 km)

BRANDSTOFVERBRUIK

De gegevens over het brandstofverbruik die vermeld zijn in onderstaande tabel zijn bepaald op basis van de typegoedkeuringstests
in overeenstemming met specifieke Europese Richtlijnen.

De volgende procedures worden gebruikt om het brandstofverbruik te meten:

❒  binnen bebouwde kom: koude start gevolgd door een gesimuleerde testrit in stadsverkeer;

❒  buiten bebouwde kom: frequent accelereren in alle versnellingen, waarbij een testrit op buitenwegen wordt gesimuleerd: de
snelheid varieert tussen 0 en 120 km/h;

❒  gecombineerd verbruik: wordt berekend met een gemiddelde van ongeveer 37% van het verbruik binnen de bebouwde kom en
ongeveer 63% van het verbruik buiten de bebouwde kom.

BELANGRIJK Het type route, verkeerssituatie, weersomstandigheden, rijstijl, algemene conditie van de auto,
uitrustingsniveau/accessoires, gebruik van de airconditioning, lading van de auto, imperiaal op het dak en andere situaties die de
aerodynamica kunnen beïnvloeden, leiden tot andere verbruikscijfers dan de hier vermelde cijfers.

Versies Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Gecombineerd

1750 Turbo Benzine                                                                             10,1                                                                                5,1                                                                                   6,9

CO2-emissies volgens de geldige Europese Richtlijn (g/km)

CO2-EMISSIE

De CO2-emissieniveaus die in de volgende tabel worden weergegeven, verwijzen naar een gecombineerd brandstofverbruik.

1750 Turbo Benzine                                                                                                                                                                                      161

Versies



BELANGRIJKE INFORMATIE EN AANBEVELINGEN

AANSTEKER

De aansteker wordt zeer heet. Wees voorzichtig en zorg dat hij niet wordt gebruikt door kinderen: brandgevaar en/of gevaar voor
brandwonden.

ASBAK 

Gebruik de asbak niet als prullenbak: de inhoud kan door sigarettenpeuken in brand raken.

WIELEN EN BANDEN

De wegligging van de auto is in grote mate afhankelijk van een juiste bandenspanning. Als de bandenspanning te laag is, kan de band
oververhit raken en als gevolg daarvan ernstig beschadigd raken. 
Verwissel de banden niet van de linkerzijde naar de rechterzijde en andersom, om omkering van de draairichting te vermijden. 
Voer geen lakspuitwerkzaamheden op de lichtmetalen wielvelgen uit met temperaturen boven 150°C. 
De mechanische kenmerken van de wielen kunnen hierdoor veranderen.
De auto is altijd uitgerust met voor- en achterwielen van verschillende afmetingen. Daarom kunnen de achterwielen niet aan de voorzijde
gemonteerd worden en andersom.

OPTIONELE ACCESSOIRES

Let op bij het monteren van aanvullende spoilers of niet-standaard lichtmetalen velgen: daardoor kan de ventilatie van de remmen
namelijk beperkt worden, wat invloed heeft op de efficiëntie van de remmen bij bruusk, herhaaldelijk remmen of op lange afdalingen. Let
erop dat de slag van de pedalen nergens door wordt belemmerd (matten, enz.).

DEMPER KATALYSATOR

Onder bedrijfsomstandigheden wordt de katalysator erg heet. Parkeer het voertuig dus niet op licht ontvlambaar materiaal 
(gras, droge bladeren, dennennaalden enz.) om het gevaar van brand te voorkomen.

BELANGRIJK







149

ALFABETISCHE
INHOUDSOPGAVE  

Aandachtig lezen ..............................................2

ABS-systeem ...................................................50 

Accu ...................................................................113 

opladen......................................................113

tips voor lange levensduur 
accu .............................................................114 

vervangen ................................................114

Achterklep/motorkap ............................... 24

openen ..........................................................24

sluiten............................................................25 

Achterlichtunits (lamp vervangen) .......85

Achteruitkijkspiegels...................................15

Actieve veiligheidssystemen...................50

Afmetingen ....................................................127

Afstandsbediening...........................................9

Alarm ....................................................................11

Alarmknipperlichten ....................................82 

"Alfa DNA"-systeem ..............................27 

"All Weather"-modus.............................28 

"Dynamic"-modus....................................27 

"Natural"-modus ......................................27 

“Race”-modus ............................................27 

Alfa Romeo-code ...........................................12

Alfa Romeo-codesysteem .......................11 

ASR (AntiSlip Regulation)-systeem.....50

Banden.............................................................123

bandenspanning....................................124 

Fix&Go Automatic (kit) ........................94 

standaard banden ................................123 

winterbanden .........................................124 

Bougies (type)...............................................122 

Brandstofafsluitsysteem ..........................98 

Brandstofmeter..............................................30 

Brandstofverbruik .....................................132 

Buitenspiegels.................................................15 

Buitenverlichting............................................16

Carrosserie....................................................115 

bescherming tegen 

atmosferische invloeden .................115 

corrosiegarantie ...................................115

onderhoud................................................116

CBC (Cornering Brake Control)-

systeem........................................................51 

Chassisnummer ...........................................121 

CO2-emissies ................................................133 

Contactslot ...................................................... 10 

stuurslot.......................................................11

Cruisecontrol ...................................................75

Dagverlichting (DRL) ...................................17 

Dashboard en boordinstrumenten .......30 

Dashboard ............................................................8

De motor starten ...................................68/72 

Derde remlicht (lamp vervangen) ..........86 

Dimlicht...............................................................17

lamp vervangen ......................................82/84 

Display ................................................................32

DTC-systeem

(Drag Torque Control)..................................50 

EEBD-systeem ...............................................50

Een lamp vervangen .....................................82 

Een wiel vervangen .......................................90

Electronic Q2 (“E-Q2”) .................................51  

Elektrische ruitbediening ..........................23

ESC-systeem ...................................................51 

Fix&Go Automatic........................................94

Follow me home-systeem .........................17

Frontairbag bestuurderszijde .................64

Frontairbag passagierszijde en

kinderzitjes .......................................................64 

Frontairbag passagierszijde ....................64
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Gebruik van de versnellingsbak.............70

Gebruik van het instructieboek .................3

Geprogrammeerd 
onderhoudsschema ...................................103 

Gewichten.......................................................128 

Gordelspanners ..............................................59 

krachtbegrenzers....................................60

Grootlicht...........................................................17 

lamp vervangen................................82/84 

Grootlichtsignaal ...........................................17

Handmatige klimaatregeling...................21 

Handrem .............................................................69 

HBA-systeem...................................................50

Hill Holder-systeem......................................51 

Identificatiegegevens..............................120

chassisnummer .....................................121 

identificatieplaatje lakwerk ...........121 

identificatieplaatje............................. 120 

motorcode ............................................. 121 

Identificatieplaatje 
carrosserielak...............................................121

Instapverlichting ............................................18 

Instellingenmenu ...................................32/33

Instrumenten....................................................30

brandstofmeter .......................................30 

display...................................................30/32

kilometerteller..........................................30

motorkoelvloeistofmeter...................30

snelheidsmeter ........................................30 

Intensief gebruik van de auto ...............105

Interieur (reiniging) ....................................117

Interieurverlichting .......................................18

Kennismaking met het
instrumentenpaneel .....................................29

Kentekenverlichting 
(lamp vervangen)............................................87 

Kilometerteller .......................................30, 31

Kinderen veilig vervoeren..........................60 

Kinderzitjes aanbevolen door 
Alfa Romeo........................................................62

Kinderzitjes...............................................61/62

Klimaatregeling...............................................20 

Koplampen (lamp vervangen) ..................84 

Koplampen ........................................................25 

koplampafstelling in 
het buitenland ...........................................25 

lichtbundel afstellen..............................25 

Koplampunits (lamp vervangen) ............84

Krachtbegrenzers..........................................60 

Krik ........................................................................90

Lakwerk (identificatieplaatje).............121

Lamp buitenverlichting vervangen .......84 

Lampjes en berichten...................................34 

Luchtfilter.......................................................112

Menuopties ......................................................34 
Mistachterlicht/achteruitrijlicht ...........86 
Mistachterlichten ..........................................18 
Motorcodes ...................................................121
Motorkoelvloeistof ...................................108
Motorkoelvloeistofmeter .........................30 
Motornummer ..............................................121
Motorolieverbruik......................................108 

niveaus controleren ............................108
Motorruimte..................................................106

identificatiecodes................................120

markering .................................................121

motorkoelvloeistofniveau...............108 

motorolie..................................................130

technische gegevens..........................119 

niveaus controleren ............................106 

wassen .......................................................116 

Niveaus controleren .................................106

Noodgevallen ...................................................81

Noodstart ..........................................................97

Onderhoud en zorg ....................................101

carrosserie ..............................................115

geprogrammeerd onderhoud ........102

geprogrammeerd 
onderhoudsschema ............................103 

intensief gebruik van de auto.........105 

periodieke controles  ........................106 

Opheffen van het voertuig .....................114 
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Parkeersensoren...........................................77

Parkeerverlichting.........................................17 

Parkeren .............................................................69 

handrem .......................................................69 

Periodieke controles.................................105

Portieren openen/sluiten ..........................13

Portieren ............................................................12 

centrale vergrendeling/
ontgrendeling ............................................12 

Portiervergrendeling ...................................12 

Pre-Fill-systeem 
(RAB - Ready Alert Brake) .........................52 

Prestaties .......................................................132 

Reiniging 
(binnen- en buitenkant) ................116/118 

interieur.....................................................117 

koplampen ...............................................116 

kunststof en gecoate 
interieurdelen ........................................118 

leren stoelen ...........................................118 

motorruimte  ..........................................116 

onderdelen van echt leer..................118 

ruiten ..........................................................116 

stoffen stoelen en onderdelen......118 

Reiniging en onderhoud 
carrosserie .....................................................115 

Rem(vloeistofniveau) ...............................110 

Richtingaanwijzers achter.........................85 

Richtingaanwijzers........................................17 

lamp vervangen ........................................82 

Rollend starten ...............................................98

Ruiten reinigen .............................................116 

Ruitensproeier ................................................19

Ruitensproeiervloeistofniveau ...........109 

Ruitensproeiers...........................................113 

Ruitenwisser ....................................................19

"intelligente" wis-/wasfunctie..........21 

wisserblad vervangen........................112

SBR-systeem (Seat Belt Reminder)....59 

Schakelindicator ............................................32 

Slepen van de auto ........................................99 

montage van het sleepoog .................99 

Sleutels ..................................................................9

mechanische sleutel .................................9

sleutel met afstandsbediening ...........9 

Smeermiddelen (specificaties) ...........130 

Sneeuwkettingen........................................126

Snelheidsmeter ..............................................30

Spider-versie ................................................135

brandstofverbruik ...............................145

CO2-emissies .........................................145

geprogrammeerd onderhoud ........139

gewichten  .............................................. 142

grootte.......................................................143

inhoud bagageruimte .........................143

koplampunits..........................................140

lamp buitenverlichting 

vervangen.................................................140

motor..........................................................144

prestaties.................................................144

softtop wassen/reinigen..................138

technische gegevens..........................142

verwijderbare softtop .......................136

Spiegels ..............................................................15 

Stadslicht/dimlicht .......................................17 

Stadslichten/remlichten............................86 

Starten en rijden.............................................67

Starten met hulpaccu ..................................97

Stuurslot.............................................................11 

Stuurwiel ............................................................14

Tanken.....................................................79/129 

TCT-versnellingsbak met 

dubbele koppeling .........................................70

Technische gegevens................................119 

TPMS 

(Tyre Pressure Monitoring System).....53 

Trip-computer .................................................33

Typen lampen...................................................82
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Universeel kinderzitje monteren ..........61

Vano motore ................................................106

Veiligheid ...........................................................49 

Veiligheidsgordels ........................................57

gebruik ..........................................................57

Velgen en banden........................................123 

grootte.......................................................123 

sneeuwkettingen..................................126

winterbanden .........................................124

Verwarming en ventilatie....................20 

Vloeistoffen en smeermiddelen
(specificaties) ...............................................130

Wielen..............................................................123

bandenspanning....................................124 

bandreparatie ...........................................94 

een wiel vervangen .................................90

Fix&Go Automatic..................................94 

Wijzigingen/modificaties aan 
de auto ....................................................................4 

Winterbanden...............................................124

Zekeringen vervangen................................87

Zitplaatsen........................................................13 
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ALFA ROMEO OORSPRONKELIJKE RESERVEONDERDELEN EN 

ACCESSOIRES

PERFECT VOOR UW VOERTUIG, TOT AAN HET KLEINSTE DETAIL

De Oorspronkelijke Reserveonderdelen en Accessoires van Alfa Romeo volgen de strenge richtlijnen voor het ontwerpen en 
produceren van onderdelen gebruikt in de montagelijn, om te voldoen aan de technische eisen van uw nieuwe Alfa Romeo en om de 
stijl en prestaties ervan te verbeteren. Ze ondergaan strenge goedkeuringstests en kwaliteitscontroles om te garanderen dat ze 
overeenkomen met de veiligheids- en milieu-eisen.

Alle onderdelen van uw nieuwe Alfa Romeo, van het kleinste schroefje tot de meest gecompliceerde mechanische, elektrische en 
elektronische systemen, zijn ontworpen om in harmonie te werken en garanderen dat u comfortabel, veilig en volledig milieuvriendelijk 
kunt rijden. De Oorspronkelijke Accessoires verbeteren de stijl van uw nieuwe voertuig maximaal.

Vertrouw op de ervaring en de kwaliteit van Alfa Romeo Dealers om het volledige assortiment van Alfa Romeo Oorspronkelijke 
Reserveonderdelen en Accessoires te vinden.

U kunt de dichtstbijzijnde Dealer vinden op www.alfaromeo.com
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