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Innledning

Generell informasjon

Volvo On Call-systemet (heretter kalt VC) er 

koblet til bilens innebygde telefon, SRS- og 

alarmsystem. Se bilens instruksjonsbok for 

informasjon om disse systemene.

Det vedlagte europakartet viser hvilke land 

systemet fungerer i. Kontakt VOCs kunde-

tjeneste (se side 9) for oppdatert informasjon, 

ettersom kartet kan endres.

VOC består av sikkerhetsrelaterte tjenester 

og et antall trygghets- og komforttjenester 

som tilbys avhengig av markedet. Kontakt 

VOCs kundetjeneste for informasjon om hvil-

ke tjenester som gjelder i ditt land.

Tilgjengelighet

Etter at fjernkontrollnøkkelen er tatt ut av 

bilen, er VOC-systemets funksjoner 

tilgjengelig kontinuerlig i 3 døgn og deretter 

én gang i timen de kommende 11 dagene.

Sikkerhetstjenester

• Automatisk alarm 
Ved en ulykke der kollisjonsføleren aktiver-
er SRS-/SIPS-/IC-systemet (hodekollis-
jonsputene) sendes et signal automatisk til 
VOCs kundetjeneste.

• Manuell alarm 
Du kan kontakte VOCs kundetjeneste for 
hjelp i nødsituasjoner.

• Tilgang til veihjelptjenester

Se side 5 og 7 for mer informasjon om 

sikkerhetstjenestene.

Trygghetstjenester

• Theft Notification (TN) 
Automatisk signal til VOCs kundetjeneste 
ved innbrudd eller tyveri (hvis bilens alarm-
system har blitt aktivert).

• Stolen Vehicle Tracking (SVT)
Hjelp til å spore bilen ved tyveri.

• Remote Door Unlock (RDU)
Fjernopplåsing av bilen hvis nøklene har 
blitt borte eller har blitt låst inne.

• Unauthourized Driver Detection (UDD)1

Førerautorisering.

• Unauthourized Movement Detection1 
(UMD) 
Overvåking av ikke tillatt forflytting.

• Remote Vehicle Immobiliser (RVI)1

Overvåking og deaktivering av stjålet bil.

Se side 10 for mer informasjon om trygghet-

stjenestene.

OBS

Volvo forbeholder seg retten til å endre spe-
sifikasjoner, konstruksjonsopplysninger og 
illustrasjoner i denne håndboken uten for-
varsel.

1 Gjelder ikke C30, S40, V50 og C70.
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Innledning

Komforttjeneste

• Remote Heater Start (RHS)

Mobiltelefonen kan brukes til å foreta de 

samme innstillingene for varmeren som inne i 

bilen hvis bilen har drivstoffdrevet motor- og 

kupévarmer i kombinasjon med VOC.

RHS gjør det mulig å foreta tidsurinnstillinger 

ved at ønsket innstilling sendes ved hjelp av 

en mobiltelefon.

Se side 13 for mer informasjon om RHS.

Oversikt over sikkerhetstjenester

VOC-systemet bruker GPS (Global Position-

ing System) for å lokalisere bilen og bilens 

innebygde telefon for å kontakte VOCs 

kundetjeneste. 

Når du trykker på ON CALL-eller SOS -

knappen, sendes et signal til VOCs kunde-

tjeneste om bilens posisjon og tjenesten du 

har bedt om.

Se menyalternativet Tastelås på side 16 for 

informasjon om hvordan du deaktiverer 

ON CALL-og SOS -knappene når nøkkelen 

er tatt ut. 

Systemet er ikke tilgjengelig hvis menyalter-

nativet Radiosending er satt på AV1.

 

OBS

SOS -knappen kan bare brukes ved ulyk-
ker, sykdom eller ekstern trussel mot bilen 
og bilens passasjerer.

SOS-funksjonen er utelukkende beregnet 
for nødsituasjoner. Misbruk kan føre til 
tilleggsfakturering. ON CALL -knappen 
kan brukes for alle andre tjenester, inkludert 
veihjelp.

1 Gjelder enkelte markeder.

VARNING

Systemet fungerer bare i områder der VOCs 
samarbeidspartnere har GSM-dekning og 
på markedene der Volvo On Call-tjenesten 
er tilgjengelig. 

VARNING

Akkurat som for mobiltelefoner kan atmos-
færiske forstyrrelser eller dårligere sen-
derdekning føre til at tilkobling er umulig, for 
eksempel i tynt befolkede områder.
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Innledning

Oversikt over knapper

VOC -/telefonknapper og display i S80 og V70/
XV70

VOC -/telefonknapper og display i C30, S40, V50 
og C70

VOC -/telefonknapper og display i XC90

VOC-/telefonknapper og display i XC60

VOC-/telefonknapper og display i S60/V60
G
01
63
27

G
01
63
25

G
01
63
26

G
03

31
59
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Sikkerhetstjenester

Automatisk alarm

Hvis beltestrammerne, kollisjonsputene eller 

sidekollisjonsputene (se bilens instruksjons-

bok) har blitt utløst, skjer følgende:

1. En melding sendes automatisk fra bilen til 
VOCs kundetjeneste med opplysninger 
om bilens posisjon og om at SRS-syste-
met har blitt utløst.

2. VOCs kundetjeneste oppretter deretter 
muntlig kontakt med bilens fører og 
forsøker å få opplysninger om omfanget 
av ulykken og behovet for hjelp.

3. VOCs kundetjeneste kontakter deretter 
nødvendig hjelpemannskap (politi, am-
bulanse, berging osv.).

Hvis det ikke er mulig å opprette muntlig 

kontakt, organiserer VOCs kundetjeneste 

hjelpemannskap.

Manuell alarm

1. Trykk på SOS -knappen i minst 
2 sekunder for å tilkalle hjelp ved sykdom, 
ytre trusler mot bilen eller passasjerer osv.

2. VOCs kundetjeneste får melding om be-
hovet for hjelp og opplysninger om 
bilens posisjon.

3. VOCs kundetjeneste oppretter muntlig 
kontakt med føreren og avklarer hvilken 
hjelp som kreves.

Hvis det ikke kan opprettes muntlig kontakt, 

kontakter VOCs kundetjeneste berørte 

myndigheter, som bistår med egnede tiltak.

Veihjelp

1. Trykk på ON CALL -knappen i minst 
2 sekunder for å tilkalle hjelp ved punkter-
ing, drivstoffmangel, flatt batteri osv.

2. VOCs kundetjeneste oppretter muntlig 
kontakt med føreren og avklarer hvilken 
hjelp som kreves.

Alarmnummer

Når alarmtjenesten aktiveres, forsøker VOC-

systemet å opprette kontakt med VOCs 

kundetjeneste i det landet bilen befinner seg 

i.

Hvis ikke dette er mulig, går samtalen til 

alarmnummeret 112 i stedet.

VARNING

Systemet fungerer bare i områder der VOCs 
samarbeidspartnere har GSM-dekning og 
på markedene der Volvo On Call-tjenesten 
er tilgjengelig. 

VARNING

Akkurat som for mobiltelefoner kan atmos-
færiske forstyrrelser eller dårligere sen-
derdekning føre til at tilkobling er umulig, for 
eksempel i tynt befolkede områder.
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Sikkerhetstjenester

Oppheve samtale

En påbegynt tjeneste kan avbrytes innen 10 

sekunder ved at du trykker på EXIT (se 

bilder på side 6).

Informasjonsmelding på displayet

On Call sperret

VOC-abonnementet er ikke aktivert, eller det 

er ikke gyldig lenger! Tjenestene vil ikke 

fungere. Kontakt din forhandler eller VOCs 

kundetjeneste, se side 9. 

On Call trenger service

VOC-systemet fungerer ikke. Kontakt din 

Volvo-forhandler for hjelp.

On Call-abonn. utløper snart

VOC-abonnementet utløper snart. Kontakt 

VOCs kundetjeneste, se side 9.

Volvo On Call i beredskapsmodus

Telefonen1 kan slås på midlertidig.

1. Trykk på PHONE (se bilder på side 6).

2. Telefonen kan da brukes til samtaler, 
men vil automatisk gå tilbake til bered-
skapsmodus etter en stund.

Når en samtale med VOCs kundetjeneste er 

avsluttet og tjenesten er utført, går VOC- 

systemet automatisk tilbake til telefonmodus 

hvis telefonen var på da tjenesten ble startet.

Se tabellen på side 9 for informasjon om 

hvordan du kontakter VOCs kundetjeneste 

fra en annen telefon enn den som er inneby-

gd i bilen.

1 Enkelte bilmodeller har ikke Volvo On Call 
sammen med telefon.

OBS

VOCs kundetjeneste kan ikke komme i kon-
takt med bilen mens det pågår en samtale 
med den innebygde telefonen.

OBS

Hvis du befinner deg i utlandet og ønsker å 
komme i kontakt med VOCs kundetjeneste, 
kan du ringe telefonnummeret till Volvo On 
Call i hjemlandet, se tabellen på side 9.

OBS

Alle samtaler med VOCs kundetjeneste tas 
opp.

VARNING

Systemet fungerer bare i områder der VOCs 
samarbeidspartnere har GSM-dekning og 
på markedene der Volvo On Call-tjenesten 
er tilgjengelig. 

VARNING

Akkurat som for mobiltelefoner kan atmos-
færiske forstyrrelser eller dårligere sen-
derdekning føre til at tilkobling er umulig, for 
eksempel i tynt befolkede områder.
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Sikkerhetstjenester

Telefonnummer

Land
Når man befinner seg i 

hjemlandet

Når man befinner seg i 

utlandet

Sverige 020 55 55 66 +46 31 51 83 35

Norge 800 30 060 +47 22 32 39 50

Danmark1 +46 20 55 55 66 +46 31 51 83 35

Storbritannia 0800 587 9848 +44 20 860 39 848

Italia 02 26629 271 +39 02 26629 271

Frankrike 0810 800 454 +33 1 49 93 72 79

Nederland 020 851 2278 +31 20 851 2278

Belgia 02 773 62 22 +32 2 773 62 22

Luxembourg2 +32 2 773 62 22 +32 2 773 62 22

Portugal3 +33 810 800 454 +33 1 49 93 72 79

Tyskland 089 20 80 1 87 47 +49 89 20 80 1 87 47

Spania 091 325 5509 +34 91 325 5509

Sveits 044 283 35 70 +41 44 283 35 70

Russland  +74 9 57 80 50 08  +74 9 57 80 50 08

Østerrike  +43 1 525 03 6244  +43 1 525 03 6244

1Kundesenteret for Danmark ligger i Sverige.

2Kundesenteret for Luxembourg ligger i Belgia.

3Kundesenteret for Portugal ligger i Frankrike.
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Trygghetstjenester

Generell informasjon

Volvos trygghetstjenester skal minimere 

faren for at bilen blir stjålet. Hvis bilen blir 

stjålet, kan den spores og eventuelt deakti-

veres.

På enkelte markeder reduseres forsikring-

spremien.

Enkelte markeder tilbyr et utvidet trygghet-

ssystem som tillegg til sikkerhets- og tryg-

ghetstjenestene.

Hvis bilens strømforsyning brytes, aktiveres 

VOCs reservebatteri.

Theft Notification (TN)

TN er et system som aktiveres ved innbrudd 

eller tyveri. 

Hvis bilens alarmsystem aktiveres, 

informeres VOCs kundetjeneste automatisk i 

løpet av kort tid. Hvis alarmen slås av ved 

hjelp av fjernkontrollnøkkelen, avbrytes 

tjenesten.

Stolen Vehicle Tracking (SVT)

SVT er et system som bidrar til å spore bilen 

ved tyveri. Hvis bilen har blitt stjålet, kan 

VOCs kundetjeneste utføre sporing av bilen 

for å gjøre det lettere å finne den igjen.

Remote Door Unlock (RDU)

1. Hvis bilens fjernkontrollnøkkel har blitt 

borte eller har blitt låst inne i bilen, kan du 
ta kontakt med VOCs kundetjeneste.

2. VOCs kundetjeneste sender et signal til 
bilen, og bilen låses opp etter avtale 

med bilens eier eller en annen autorisert 
person.

3. Bakluken/koffertlokket må åpnes for at 

dørene skal kunne låses opp1. Trykk to 

ganger på berøringsknappen2, eller dra i 

håndtaket3.

Når dørene åpnes, utløses bilens alarmsys-
tem. Slå av alarmen ved å trykke på opplås-
ingsknappen på fjernkontrollnøkkelen eller 

sette fjernkontrollnøkkelen i startlåsen.

OBS

Dette gjelder også hvis bilen har blitt stjålet 
ved hjelp av en tilhørende fjernkontrollnøk-
kel.

1 Gjelder ikke XC90, der alle dører og bakluken 
åpnes.

2 Gjelder V50, V60, V70 og XC60.

3 Gjelder C30, C70, S40 og S60.

OBS

Hvis ikke bagasjerommet åpnes innen en 
tid som er bestemt på forhånd av VOCs 
kundetjeneste, låses koffertlokket/bak-
luken igjen.
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Trygghetstjenester

Unauthourized Driver Detection 

(UDD)1

UDD er et system for førerautorisering.

Før bilen brukes, må føreren godkjennes ved 

at han eller hun taster inn en sekssifret 

sikkerhetskode. Føreren blir automatisk bedt 

om å taste inn sikkerhetskoden når motoren 

startes. 

VOCs kundetjeneste informeres automatisk 

hvis bilen kjøres uten at riktig sikkerhetskode 

er tastet inn, eller hvis feil kode tastes inn tre 

ganger etter hverandre.

Bilen leveres til kunden med en 

forhåndsinnstilt sikkerhetskode som føreren 

får skriftlig informasjon om ved kjøpet.

Bytte sikkerhetskode

Bytte av sikkerhetskode skjer via menysyste-

met eller via VOCs kundetjeneste.

Velg Bytt sikkerhetskode2 eller Endre 

UDD_kode3. Den gamle sikkerhetskoden må 

oppgis før en ny sikkerhetskode tastes inn.

Sikkerhetskoden kan også nullstilles ved at 

du kontakter VOCs kundetjeneste. Etter 

avtalt nullstilling av sikkerhetskoden blir 

føreren automatisk bedt om å taste inn en ny 

sikkerhetskode neste gang bilen startes.

Unauthorized Movement Detection 

(UMD)4

Overvåking av ikke tillatt forflytting.

Ikke tillatt forflytting betyr at bilen flyttes med 

motoren avslått. VOCs kundetjeneste 

informeres automatisk hvis systemet oppd-

ager en ikke tillatt forflytting av bilen.

Eksempler på ikke tillatt forflytting er tauing 

av bilen eller løfting opp på og transport på 

henger. Merk at for eksempel fergeoverfarter 

og biltog også gjelder som ikke tillatt forflyt-

ting når motoren er slått av. I slike situasjoner 

må UDD og UMD deaktiveres midlertidig (se 

avsnittet Deaktivere UDD og UMD midler-

tidig nedenfor).

Overvåking av ikke tillatt forflytting er alltid 

aktiv når bilmotoren er slått av, uansett om 

bilen er låst eller ikke.

OBS

Hvis bilen for eksempel står i et parker-
ingshus, kan det hende at fjernopplåsings-
funksjonen forstyrres på grunn av dårlig 
telefonmottak.

1 Gjelder ikke C30, S40, V50 og C70.

2 Gjelder S60 og V60.

3 Gjelder bare XC90.

VARNING

Systemet fungerer bare i områder der VOCs 
samarbeidspartnere har GSM-dekning og 
på markedene der Volvo On Call-tjenesten 
er tilgjengelig. 

VARNING

Akkurat som for mobiltelefoner kan atmos-
færiske forstyrrelser eller dårligere sen-
derdekning føre til at tilkobling er umulig, for 
eksempel i tynt befolkede områder.

4 Gjelder ikke C30, S40, V50 og C70.
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Trygghetstjenester

Deaktivere UDD og UMD midlertidig

Ved tauing, fergeoverfarter, transport på 

biltog eller når bilen skal leveres til et verkst-

ed er det nødvendig å deaktivere UDD og 

UMD for at ikke falsk alarm skal sendes til 

VOCs kundetjeneste. Dette kan gjøres på to 

forskjellige måter:

• via meny

• via VOCs kundetjeneste

Du deaktiverer midlertidig ved å velge 

Reduced guard activate once 1eller 

Reduced guard ask on exit 1i menysyste-

met.

Føreren må identifisere seg med den sekssi-

frede sikkerhetskoden for at systemet skal 

deaktiveres. Systemet er deretter deaktivert 

til neste gang motoren startes.

Midlertidig deaktivering via VOCs kunde-

tjeneste krever at føreren tar personlig 

kontakt med VOCs kundetjeneste og oppgir 

tid og dato for deaktivering og for når syste-

met igjen skal aktiveres.

Når bilen skal leveres på verksted, skal UDD 

og UMD alltid deaktiveres via VOCs kunde-

tjeneste.

Remote Vehicle Immobiliser (RVI)2

Hvis bilen er stjålet, kontakter eieren eller 

myndighetene VOCs kundetjeneste.

Etter å ha vært i kontakt med myndighetene, 

deaktiverer VOCs kundetjeneste fjernkon-

trollnøkler for å hindre start av bilen.

En deaktivert bil kan bare startes igjen gjen-

nom kontakt med VOCs kundetjeneste og 

etter at nødvendig verifisering har blitt 

godkjent. Deretter utfører VOCs kunde-

tjeneste aktivering av bilen.

1 Gjelder S60 og V60.

OBS

I XC90 er det tilsvarende menyalternativet 
Redusert ATSVR. (After Theft System for 
Vehicle Recovery).

OBS

Flere falske alarmer kan føre til at VOCs 
kundetjeneste krever erstatning fra bileie-
ren. Kontakt VOCs kundetjeneste for mer 
informasjon.

2 Gjelder ikke C30, S40, V50 og C70.

OBS

Dette gjelder også hvis bilen har blitt stjålet 
ved hjelp av en tilhørende fjernkontrollnøk-
kel.
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Komforttjenester

Remote Heater Start (RHS)

Å kontrollere varmeren i bilen med mobiltele-

fonen innebærer en smidigere betjening av 

varmeren og dermed økt komfort til kost-

naden av en SMS.

Varmerfunksjonen har to tidspunkt, T1 og T2. 

Disse viser når bilen har nådd den innstilte 

temperaturen.

For at bare den godkjente brukeren skal 

kunne styre varmeren, skal SMS-meldingen 

inneholde bilens registreringsnummer1 etter-

fulgt av VOC-systemets PIN-kode2.

Telefonnummer

Meldingen skal sendes til dette nummeret: 

+46 70 903 20 40.

For enkelte mobiltelefoner er det mulig å lage 

en meldingsmal, slik at meldingene kan 

skrives raskere og enklere. 

Direktekommandoer

Starte varmen umiddelbart: 

1. Skriv inn bilens registreringsnummer etter-
fulgt av # PIN-kod # 1 #

2. Send meldingen.

Hvis varmeren er i gang og skal slås av umid-

delbart:

1. Skriv inn bilens registreringsnummer etter-
fulgt av # PIN-kode # 0 #

2. Send meldingen.

Tidskommandoer

Hvis en ny tid skal legges inn, avsluttes 

meldingen med ønsket klokkeslett, for 

eksempel 1730. 

Endre og aktivere T1:

1. Skriv inn bilens registreringsnummer etter-
fulgt av # PIN-kode # 11 # Tidspunkt #3 

2. Send meldingen.

Endre og aktivere T2: 

1. Skriv inn bilens registreringsnummer etter-
fulgt av # PIN-kode # 12 # Tidspunkt #

Send meldingen.

Hvis et tidligere angitt tidspunkt ønskes 

aktivert: 

Aktivere T1:

1. Skriv inn bilens registreringsnummer etter-
fulgt av # PIN-kode # 11 # 

2. Send meldingen.

Aktivere T2:

1. Skriv inn bilens registreringsnummer etter-
fulgt av # PIN-kode # 12 #

Innstilt tidspunkt må deaktiveres for at en 

tidligere planlagt varmerstart skal kunne 

avbrytes.

Deaktivere T1: 

1. Skriv inn bilens registreringsnummer etter-
fulgt av # PIN-kode # 01 #

2. Send meldingen.

Deaktivere T2: 

1. Skriv inn bilens registreringsnummer etter-
fulgt av # PIN-kode # 02 # 

1 Registreringsnummeret kan inneholde både 
store og små bokstaver.

OBS

Alle delkommandoer etterfølges av et #-
tegn. Meldingen skal skrives som en streng 
uten mellomrom og avsluttes med et #-
tegn, for eksempel # PIN-kode # 1 #

2 PIN-koden er den koden bileieren har oppgitt 
til VOCs kundetjeneste ved å trykke på OnCall 
-knappen.

OBS

Vær forsiktig med hvis du parkerer bilen når 
RHS brukes, ettersom varmeren avgir av-
gasser, se informasjon i bilens instruksjons-
bok.

3 Klokkeslett avrundes alltid til nærmeste 5-
minuttsintervall. 
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Komforttjenester

2. Send meldingen.

Hvis varmeren ikke starter 

Det kan oppstå situasjoner der varmeren ikke 

kan starte. Da sendes en SMS med teksten 

"Varmeren kunne ikke startes!" til mobilnum-

meret som forsøkte å starte tjenesten.

Mobilapplikasjon

Det finnes en mobilapplikasjon som forenkler 

betjeningen av komfortfunksjonen til VOC-

systemet. Applikasjonen forutsetter at 

mobiltelefonen har støtte for Java. Den kan 

lastes ned fra www.volvocars.com.

VARNING

Systemet fungerer bare i områder der VOCs 
samarbeidspartnere har GSM-dekning og 
på markedene der Volvo On Call-tjenesten 
er tilgjengelig. 

VARNING

Akkurat som for mobiltelefoner kan atmos-
færiske forstyrrelser eller dårligere sen-
derdekning føre til at tilkobling er umulig, for 
eksempel i tynt befolkede områder.
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Menystruktur

Menystruktur i VOC

VOC-funksjonene nedenfor er tilgjengelige 

via MENU (MY CAR1) -knappen og vises på 

displayet. Du kan også få tilgang til dem via 

den innebygde telefonens menysystem. Se 

avsnittet om telefonen i instruksjonsboken 

for mer informasjon om menyene.

Menytre

Volvo On Call

SOS

On Call

Aktivere radiosendingen1

Deaktivere radiosendingen1

Radiosend.2

Radiosendingskode1

Kode f. r.-send.2

Tastelås

Nøkkellås2

Bytt sikkerhetskode1 

Endre UDD-kode2

Aktiver abonnementet1

Deaktiver abonnementet1

Avbryt abonn.2

Menyalternativ

• SOS

Ett trykk på ENTER (OK/MENU1) på 

betjeningspanelet (bekreft med et ekstra 

trykk) har samme funksjon som om du 

trykker på SOS -knappen i 2 sekunder: 

Den manuelle alarmtjenesten aktiveres. 

Dette menyalternativet fungerer som re-

servefunksjon for SOS -knappen.

• On Call

Ett trykk på ENTER (OK/MENU1) på 

betjeningspanelet (bekreft med et ekstra 

trykk) har samme funksjon som om du 

trykker på ON CALL -knappen i 

2 sekunder: Veihjelptjenestene aktiveres. 

Dette menyalternativet fungerer som re-

servefunksjon for ON CALL -knappen.

• Aktivere/deaktivere radiosendingen 

VOC-systemet har en automatisk mot-
taksfunksjon som innebærer at systemet 
automatisk kontrollerer tilgjengeligheten til 
VOCs servicenett.
Gjør slik for å slå av både den innebygde 
telefonen og den automatiske mottaks-
funksjonen:

1. Når Radiosending vises på displayet, 
trykker du på ENTER (OK/MENU1) på 
betjeningspanelet.

2. Hvis radiosendingskode er deaktivert: 
Trykk en gang til på ENTER (OK/
MENU1) for å bekrefte.
– Den automatiske mottaksfunksjonen 
startes igjen automatisk neste gang 
bilen startes.
Hvis radiosendingskode er aktivert:
Angi riktig radiosendingskode (den 
forhåndsinnstilte koden er 1234), og 
trykk ENTER (OK/MENU1).
– Den automatiske mottaksfunksjonen 
startes igjen automatisk neste gang 
bilen startes.

OBS

Menynummereringen kan være forskjellig 
avhengig av om radio, CD, AUX eller telefon 
er i bruk.

1 Gjelder bare S/V60 på enkelte markeder.

2 Gjelder bare XC90 på enkelte markeder.

OBS

I XC90 er det tilsvarende menyalternativet 
Radiosend..
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• Radiosendingskode

Deaktivere radiosendingskoden:

1. Når Radiosendingskode vises på dis-
playet, trykker du på ENTER (OK/ME-
NU1) på betjeningspanelet.
– Radiosending kan deaktiveres uten 
kode.

Aktivere radiosendingskoden:

1. Når Radiosendingskode vises på dis-
playet, trykker du på ENTER (OK/
MENU1) på betjeningspanelet. 

2. Oppgi den firesifrede koden 
(forhåndsinnstilte koden er 1234), og 
trykk ENTER (OK/MENU1).

3. Bekreft koden, og trykk ENTER (OK/
MENU1).
– Radiosending kan bare deaktiveres 
med riktig kode.

• Tastelås/nøkkellås 
Man kan bestemme når SOS- og ON 
CALL -knappene skal være aktivert. Funk-
sjonen gjør at knappene bare er aktivert 
når fjernkontrollnøkkelen står på I, II, eller 
motoren er i gang.

• Bytt sikkerhetskode/endre UDD-kode 
Se side 11.

• Deaktiver abonnementet 
Brukes for å avslutte abonnementet.

• Aktiver abonnementet

Brukes for å starte abonnementet.

OBS

I XC90 er det tilsvarende menyalternativet 
Kode f. r. send.

1 Gjelder bare S/V60 på enkelte markeder.

OBS

I XC90 er det tilsvarende menyalternativet 
Avbryt abonn.

VARNING

Systemet fungerer bare i områder der VOC 
s samarbeidspartnere har GSM-dekning og 
på markedene der Volvo On Call-tjenesten 
er tilgjengelig. 

VARNING

Akkurat som for mobiltelefoner kan atmos-
færiske forstyrrelser eller dårligere sen-
derdekning føre til at tilkobling er umulig, for 
eksempel i tynt befolkede områder.
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