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VERWIJDERBARE

SOFTTOP

1) 2) 3) 4)  1) 2) 

De auto is voorzien van een vouwdak 

afb. 1 dat handmatig kan worden

verwijderd en dat een veilige

bescherming tegen

weersomstandigheden combineert met

gebruiksvriendelijkheid.

Zodra het vouwdak is verwijderd, kan

deze in een speciale houder in de

bagageruimte worden geplaatst.

Ga voor het verwijderen van het

vouwdak als volgt te werk:

❒ ontgrendel de twee centrale

blokkeerinrichtingen A afb. 2 in de

auto door ze een ¼ slang linksom

te draaien;

1 A0L0200

❒ ga bij geopend portier naast de auto

staan en druk de  langsligger naar

beneden, zodat het vouwdak

ontspant en verplaats daarna de

twee zij-inrichtingen B afb. 3 naar

binnen en til het eindgedeelte van

het vouwdak op en maak het los

van de bevestigingssystemen; 

❒ pak de eerste zijde van het

vouwdak in door hem naar het

midden op te rollen;

❒ ga op dezelfde manier te werk voor

de andere zijde van het vouwdak;

❒ neem het vouwdak met beide

opgerolde zijden weg en plaats het

in de houder in de bagageruimte.

2 A0L0201

Ga als volgt te werk om het vouwdak

weer op de auto te plaatsen:

❒ open de portieren;

❒ neem het vouwdak uit de

bagageruimte en plaats het in het

midden. De voorkant is te herkennen

aan de aanwezigheid van de

veiligheidsklep afb. 2;

3 A0L0202

Dit supplement bevat uitsluitend enkele onderwerpen m.b.t. de versie 4C Alfa Spider. 
Voor wat hierin niet beschreven wordt, wordt verwezen naar hetgeen vermeld is in de Snelgids en in het Instructieboek op de DVD.
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❒ rol het vouwdak uit en plaats het

onder de spoiler terwijl u de correcte

positie controleert; 

❒ draai de langsligger naar boven en

plaats de centreerpennen aan de

zijkanten van het vouwdak in hun

zittingen afb. 4 op de auto. Zorg er

daarbij voor om eerst de voorste en

daarna de achterste pen te

plaatsen;

❒ duw de zij-inrichtingen B naar

binnen afb. 5 en draai de langsligger

naar beneden;

4 A0L0203c

❒ laat de handgrepen los en voltooi de

rotatie van de langsligger door te

duwen tot u de sluitingsklik van het

slot hoort;

❒ controleer of de inrichtingen 

B afb. 6 volledig gesloten zijn;

❒ ga op dezelfde manier te werk voor

de andere zijde van het vouwdak;

5 A0L0220c

❒ plaats de twee inrichtingen in het

midden A afb. 2 in de zittingen in de

auto en draai ze een ¼ slag rechtsom

om ze te vergrendelen. Controleer of

de pennen correct in de zittingen zijn

geplaatst en controleer of de

aansluitring zich in een horizontale

positie bevindt. Het vouwdak wordt

alleen correct bevestigd als de ring

zich in een horizontale positie bevindt

(niet verticaal of 45°).

WAARSCHUWINGEN

❒ Het is aanbevolen om het vouwdak

te monteren nadat u de auto

geparkeerd hebt. 

Een gesloten vouwdak beschermt

niet alleen het interieur tegen

onverwachte schade door slecht

weer, maar is ook een

diefstalbeveiliging.

❒ Bevestig geen

bagagetransportsystemen aan het

vouwdak.

6 A0L0221c
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❒ Verwijder eventueel ijs dat zich op

het vouwdak heeft gevormd niet

met scherpe voorwerpen;

❒ Leg geen voorwerpen op het

vouwdak, omdat ze kunnen vallen

en schade of letsel kunnen

veroorzaken. 

❒ Als de auto voor lange tijd buiten

wordt geparkeerd, moet het

vouwdak met een beschermhoes

worden bedekt.

❒ Het dak mag niet voor lange

periodes opgevouwen worden

bewaard om mogelijke vouwen en

lelijke plooien in de stof te

voorkomen.

❒ Het is aanbevolen om het vouwdak

niet in de daarvoor bedoelde ruimte

op te bergen, als deze erg vuil of nat

is om schimmelvorming of schade

te voorkomen.

❒ bij gemonteerd vouwdak is het

aerodynamische comfort boven de 

130 km/h mogelijk niet optimaal.

HET VOUWDAK

WASSEN/REINIGEN 

3) 4) 5) 6) 7) 8)

Het is aanbevolen specifieke producten

te gebruiken voor het wassen van de

hoes van het vouwdak. De hoes van

het vouwdak is met een speciaal

waterafstotend en waterdicht product

behandeld.

In de loop van de tijd en door

blootstelling aan weersomstandigheden

verslechteren de waterafstotende

eigenschappen. Houd u tijdens het

wassen aan onderstaande

voorschriften.

Het is aanbevolen het vouwdak

handmatig te wassen.

Gebruik een zachte borstel of

stofzuiger om zo veel mogelijk vuil van

het oppervlak te verwijderen, voordat u

het vouwdak wast.

Deze handeling is aanbevolen omdat

hierdoor het eindresultaat aanzienlijk

verbetert.

Gebruik bij gebrek aan specifieke

producten voor het wassen (zo

mogelijk uitgevoerd in de schaduw)

water en neutrale zeep die u met een

spons aanbrengt.

Spoel het vouwdak na met schoon

water, nadat u alle vlekken hebt

verwijderd. 

Laat de auto na het wassen in de

schaduw drogen en stel hem niet aan

direct zonlicht bloot.

Het vouwdak waterdicht maken

9) 10)

Gebruik uitsluitend specifieke

waterdichtmakende producten voor

een stoffen vouwdak.

BELANGRIJK

1) Zorg ervoor dat de softtop
correct vergrendeld is
alvorens de auto te starten.

2) Men raadt af om de softtop
te demonteren/monteren
terwijl er mensen in de auto
zitten, aangezien de softtop
tijdens zijn hantering in het
interieur kan vallen.

3) Wees voorzichtig tijdens het
monteren/verwijderen van de
softtop om mogelijke schade
of letsel te voorkomen. 

4) Houd kinderen uit de buurt
van de bewegingszone van
de softtop tijdens het openen
en sluiten.  
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Interne stof van het vouwdak

Verwijder het stof met een zachte

borstel en vermijd het gebruik van

synthetische ‘harde’ borstels die het

oppervlak van de stof onherstelbaar

kunnen schuren. Behandel het

oppervlak met een microvezel doek of

een zachte spons die u hebt

bevochtigd met een oplossing van

water en neutrale zeep. Zorg ervoor alle

zones van het onderdeel te

behandelen, inclusief de eventuele

zones die niet noodzakelijkerwijs

hoeven te worden gereinigd om kringen

of vlekken op het oppervlak te

voorkomen. Eventuele hardnekkige

vlekken die bestand zijn tegen de

hierboven beschreven cyclus mogen

met vlekkenmiddelen op basis van

milde oplosmiddelen worden

behandeld, die normaal in de handel

verkrijgbaar zijn als accessoires voor

autoreiniging. Deze middelen moeten

alleen deppend worden aangebracht

op de plek van de vlek (en mogen nooit

worden ingewreven).

GEPROGRAMMEERD
ONDERHOUD

Samen met elke periodieke geplande

controle en in elk geval om de 12

maanden de werking van de

vergrendelingen van het vouwdak

controleren.

BELANGRIJK

1) Open de softtop nooit als er
sneeuw of ijs op ligt, om
beschadiging te voorkomen.

2) Er mogen geen ladingen op
het dak worden geplaatst.

3) Vogelpoep en plantaardige
harsen moeten zo snel
mogelijk van de softtop
verwijderd worden, omdat
deze de stof op ernstige wijze
kunnen beschadigen. 

4) Gebruik nooit
hogedrukreinigers.

5) Als er stroom- of
drukreinigers gebruikt
worden, houd dan een
geschikte afstand aan en
gebruik geen water dat
warmer is dan 60°C. Als de
afstand te kort of de druk te
hoog is, kan dat leiden tot
schade, vervormingen en
binnendringen van water.

6) Als een spuitlans wordt
gebruikt, richt deze dan niet
op de randen van de stof en
het frame van de voorruit om
te voorkomen dat water
binnendringt.

7) Gebruik nooit alcohol,
benzine, chemische
producten,
reinigingsmiddelen,
vlekkenverwijderaars, was,
oplosmiddelen en “was- en
poetsproducten”.

8) Spoel zeepresten
onmiddellijk af om vlekken en
kringen te voorkomen.
Herhaal de handeling indien
nodig.

9) Volg de aanwijzingen op de
verpakking van het
impregneermiddel om
perfecte resultaten te
verkrijgen.

10) De rubberen pakkingen van
de softtop mogen uitsluitend
met water gereinigd worden.
Als gemerkt wordt dat de
pakkingen droog of kleverig
zijn, breng dan talkpoeder
aan of gebruik producten
voor de verzorging van
rubber (siliconenspray).
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LAMPEN VERVANGEN

Wend u voor de vervanging van

dimlicht/groot licht bij de uitvoeringen

met Xenon-lampen en bij uitvoeringen

met  Bi-Led-lampen (voor

uitvoeringen/markten, indien aanwezig)

tot het servicenetwerk van Alfa Romeo.  

Open voor de vervanging van

dimlicht/groot licht bij de uitvoeringen

met halogeenlampen en van de lamp

van de richtingaanwijzers de

desbetreffende klepjes (afb. 8) in de

wielkuip die bereikbaar worden door

het wiel volledig te sturen. 

BUITENLAMP

VERVANGEN

KOPLAMPUNITS

Bevatten de lampen van de

parkeerlichten/dagrijverlichting (D.R.L.),

van het dimlicht, van het groot licht en

van de richtingaanwijzers. De lampen

zijn als volgt geplaatst afb. 7:

A Richtingaanwijzers

B Dimlicht/groot licht

C Parkeerlichten/dagrijverlichting

7 A0L0195

TYPE LAMPEN

LAMPEN TYPE VERMOGEN

Richtingaanwijzers PY24W 24W

Dimlicht/groot licht 

(uitvoeringen met Xenon-koplampen) D5S –

(voor uitvoeringen/markten, indien aanwezig) 

Dimlicht/groot licht

(uitvoeringen met halogeenlampen) HIR 2 55W

Dimlicht/groot licht

(uitvoeringen met Bi-Led-lampen)

(voor uitvoeringen/markten, indien aanwezig) Led –

Parkeerlichten/dagrijverlichting Led –

A - klepje lamp richtingaanwijzer

B - klepje lamp dimlicht/groot licht

8 A0L0092
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❒ draai de lamp B afb. 10 om hem uit

de bevestigingen te halen en neem

hem weg;

❒ vervang de lamp en controleer of u

hem correct geblokkeerd hebt;

❒ sluit het klepje A afb. 8.

Parkeerlichten/dagrijverlichting

(D.R.L.)

Dit zijn led-lampen. Wend u voor de

vervanging tot het servicenetwerk van 

Alfa Romeo.

10 A0L0197

Dimlicht/groot licht (uitvoeringen

met halogeenlampen)

Ga als volgt te werk om de lamp te

vervangen:

❒ stuur het wiel volledig;

❒ open het klepje B afb. 8 door de

bevestigingsschroef te draaien;

❒ neem de elektrische stekker 

A afb. 11 weg en draai daarna de

lamphouder B linksom en verwijder

hem;

❒ neem de lamp weg en vervang

hem;

❒ monteer de nieuwe lamp en

controleer of deze correct

geblokkeerd is, sluit daarna de

stekker A weer aan;

❒ sluit het klepje B afb. 8.

11 A0L0093

Richtingaanwijzers 

Ga als volgt te werk om de lamp te

vervangen:

❒ stuur het wiel volledig;

❒ open het beschermklepje 

A afb. 8 door de

bevestigingsschroef te draaien;

❒ draai de dop A afb. 9 linksom en

neem de lamphouder weg;

9 A0L0196
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Uitvoeringen Motorcode Carrosserie-uitvoeringen

1750 Turbo Benzine 960A1000 961DXB1A 00

MOTORCODE - CARROSSERIEVERSIES

Uitvoeringen Maximale snelheid (km/h) Acceleratie van 0-100 km/h (sec.)

1750 Turbo Benzine 257 4,5

PRESTATIES

TECHNISCHE GEGEVENS
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Algemeen 1750 Turbo Benzine

Code type 960A100

Cyclus

Aantal en plaats cilinders 4 in lijn

Diameter en slag zuigers (mm) 83 x 80,5

Totale cilinderinhoud (cm3) 1742

Compressieverhouding 9,25 ± 0,25

Maximaal vermogen (CEE) (kW) 177 (*)

Maximaal vermogen (CEE) (pk) 240

– bijbehorend toerental (toeren/min) 6000

Maximaal koppel (CEE) (Nm) 350 (*)

Maximaal koppel (CEE) (kgm) 35,7

– bijbehorend toerental (toeren/min) 2100 ÷ 4000

Bougies NGK ILKAR7D6G

Brandstof Loodvrije benzine 98 R.O.N. of 95 R.O.N.(Specificatie EN228)

(*) Waarden verkregen bij het gebruik van loodvrije benzine 98 R.O.N.

MOTOR

Otto
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Uitvoeringen 1750 Turbo Benzine

Leeg gewicht (met alle vloeistoffen, brandstoftank 
999

90% gevuld en zonder opties):

Nuttig draagvermogen met inbegrip van de bestuurder: (*) 215

Maximaal toegestane belastingen (**) 

– vooras: 541

– achteras: 747

– totaal: 1220

Trekgewichten (kg)

– geremde aanhanger: 0

– ongeremde aanhanger: 0

Maximale dakbelasting: 0

Maximale belasting op de kogel (geremde aanhanger): 0

(*) Bij speciale uitrustingen neemt het leeggewicht toe en dus neemt het nuttige draagvermogen af, met inachtneming van de maximaal

toelaatbare belastingen. 

(**) Niet te overschrijden belastingen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de goederen in de bagageruimte te plaatsen met

inachtneming van de maximaal toelaatbare belastingen.

GEWICHTEN
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A B C D E F G H L

3990 864 2380 746 1189 1639 1868 1606 2090

AFMETINGEN 

De afmetingen zijn uitgedrukt in mm en hebben betrekking op de auto uitgerust met de bijgeleverde banden. 
De hoogte is bij onbelaste auto.

VOLUME KOFFERBAK inhoud bij onbelaste auto (V.D.A.-normen) = 110 dm3

12
A0L0205
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Uitvoeringen Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Combinatie

1750 Turbo Benzine 10,1 5,1 6,9

BRANDSTOFVERBRUIK

De brandstofverbruikswaarden in de volgende tabel zijn bepaald op basis van goedkeuringstests die door bepalingen van de

Europese richtlijnen zijn voorgeschreven.

Voor het meten van het brandstofverbruik wordt de volgende procedure uitgevoerd:

❒ binnen de bebouwde kom: koude start gevolgd door gesimuleerd gebruik in stadsverkeer;

❒ buiten de bebouwde kom: omvat een testrit, waarbij frequent geaccelereerd wordt in alle versnellingen om normaal

gebruik buiten de bebouwde kom te simuleren; de snelheid varieert tussen 0 en 120 km/h;

❒ gecombineerd verbruik: bestaat uit 37% verkeer binnen de bebouwde kom en 63% verkeer buiten de bebouwde kom.

WAARSCHUWING Door het soort traject, de verkeerssituatie, de atmosferische omstandigheden, de rijstijl, de algehele

onderhoudstoestand van de auto, het uitrustingsniveau, het gebruik van de airconditioning, de belading van de auto, de

aanwezigheid van een imperiaal op het dak en andere afwijkende omstandigheden die de lucht- of rolweerstand negatief

beïnvloeden, kan het brandstofverbruik afwijken van de op de hierboven omschreven wijze, vastgestelde waarden.

Brandstofverbruik volgens de geldende Europese richtlijn (liter/100 km)

Uitvoeringen CO2-emissies volgens de geldende Europese richtlijn (g/km)

1750 Turbo Benzine 161

CO2 -UITSTOOT

De CO2-emissiewaarden in de volgende tabel hebben betrekking op het gecombineerde verbruik.
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