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Geral

O sistema Volvo On Call (a partir de agora,

referenciado como VOC) está ligado aos sis-

temas de SRS e alarme do veículo. Consulte o

manual do proprietário do veículo para obter

informações sobre esses sistemas.

Disponibilidade
Uma vez que a chave remota tenha sido remo-

vida do carro, as funções do sistema VOC

estarão continuamente disponíveis por 3 dias

e, a seguir, uma vez por hora durante os pró-

ximos onze dias.

NOTA

A Volvo reserva-se o direito de alterar espe-
cificações, características de design ou
ilustrações existentes neste manual sem
aviso prévio.

VOC Customer Service

Para entrar em contato com o VOC Customer

Service, use o botão On Call - ou SOS do veí-

culo ou, alternativamente, ligue para +55 41

3317 3932.

O mesmo se aplica quando você está no exte-

rior.

NOTA

Todas as chamadas para o VOC Customer
Service serão gravadas.

Serviços de segurança

• Alarme automático - No caso de um aci-
dente em que o sensor de batidas ativar o
sistema SRS-/SIPS-/IC (cortina inflável),
um sinal é enviado automaticamente ao
VOC Customer Service.

• Alarme manual - Você poderá entrar em
contato com o VOC Customer Service
para solicitar ajuda em emergências.

• Acesso a serviços de assistência na
estrada

O sistema VOC usa GPS (Global Positioning

System - Sistema de Posicionamento Global)

para localizar o veículo e o telefone do sistema

VOC para entrar em contato com o VOC Cus-

tomer Service. Ao pressionar o botão ON

CALL- ou SOS, um sinal é enviado para o VOC

Customer Service sobre a posição do veículo

e o serviço que você solicitou.

NOTA

O botão SOS deve ser apenas utilizado em
caso de acidentes, doenças ou ameaças
exteriores ao automóvel e seus passagei-
ros.

A função SOS foi concebida para ser utili-
zada apenas em situações de emergência.
A utilização incorreta poderá resultar em
cobranças adicionais. O botão ON CALL
pode ser utilizado para todos os outros ser-
viços, incluindo assistência em viagem.

Para desativar os botões ON CALL e SOS

quando a chave não estiver inserida, consulte

a opção de menu na página 10.

Para obter mais informações sobre Serviços

de segurança, veja a página 7.

Proteção Antifurto

• Imobilizador local do veículo (Local
Vehicle Immobiliser - LVI) - Desativação
automática do carro em caso de danos ao
sistema de alarme.

• Imobilizador remoto do veículo (Remote
Vehicle Immobiliser - RVI) - Monitoração
e desativação do veículo roubado.

• Notificação de furto (Theft Notification -
TN) - Sinal automático para o VOC Custo-
mer Service no caso de um furto do veículo

 Fechadura
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(se o sistema de alarme do veículo estiver
ativado).

• Rastreamento de veículo roubado (Sto-
len Vehicle Tracking - SVT) - Ajuda para
rastrear o carro em caso de roubo.

• Destravamento remoto da porta
(Remote Door Unlock - RDU) - Destrava-
mento remoto do veículo se as chaves não
forem encontradas ou estiverem tranca-
das dentro do carro.

A bateria de reserva do VOC entra em ação se

a energia do veículo falhar. Para obter mais

informações, veja a página 8.

AVISO

O sistema funciona apenas em áreas onde
os parceiros VOC têm cobertura GSM e em
mercados onde o serviço Volvo On Call
esteja disponível.

AVISO

Da mesma forma que como telefones celu-
lares, as perturbações atmosféricas ou as
coberturas com sinal intermitente podem
impossibilitar a ligação, por exemplo: em
áreas pouco povoadas.

Para obter mais informações sobre Proteção

Antifurto, veja a página 8.

Visão geral dos botões

G
01

63
27

Os botões do VOC / telefone1 e mostrador no S80
e V70/XC70.

G
01

63
25

Os botões do VOC / telefone e mostrador no C30,
S40, V50 e C70.

G
01

63
26

Os botões do VOC / telefone e mostrador no
XC90.

G
03

31
59

Os botões do VOC / telefone e mostrador no
XC60.

1 Aplica-se a carros equipados com Bluetooth.
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Os botões do VOC e mostrador no S60/V60.
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Alarme automático

Se os pretensionadores do cinto de segu-

rança, airbags ou cortina inflável (consulte o

manual do proprietário do carro) forem acio-

nados, o seguinte ocorre:

1. Uma mensagem é enviada automatica-
mente do carro para o VOC Customer Ser-
vice com informações sobre a posição do
carro e de que o sistema SRS foi acionado.

2. A seguir, o VOC Customer Service estabe-
lece contato por voz com o motorista do
carro e tenta descobrir a extensão do aci-
dente e a necessidade de ajuda.

3. Depois, o VOC Customer Service entra em
contato com a assistência necessária
(polícia, ambulância, guincho etc.).

Alarme manual

1. Pressione o botão SOS por pelo menos
2 segundos para pedir ajuda em caso de
doença, ameaças externas ao carro ou
passageiros etc.

2. O VOC Customer Service será notificado
da necessidade de ajuda e de informações
sobre a posição do carro.

3. O VOC Customer Service estabelece con-
tato de voz com o motorista e concorda
sobre a assistência necessária.

Se o contato por voz não puder ser estabele-

cido, o VOC Customer Service entra em con-

tato com as autoridades relevantes que, a

seguir, tomam as ações apropriadas.

Assistência na estrada

1. Pressione o botão ON CALL por pelo
menos 2 segundos para obter ajuda no
caso de um pneu furado, falta de combus-
tível, bateria descarregada etc.

2. O VOC Customer Service estabelece con-
tato de voz com o motorista e concorda
sobre a assistência necessária.

Se o contato por voz não puder ser estabele-

cido, o VOC Customer Service entra em con-

tato com as autoridades relevantes que, a

seguir, tomam as ações apropriadas.

Número de emergência

Quando o serviço de emergência é ativado, o

sistema VOC estabelece contato com o VOC

Customer Service. Se isto não for possível, a

chamada é encaminhada para o número de

emergência 190.

Cancelando uma chamada

Termine a chamada com o botão EXIT (veja as

imagens na página 5).

Se EXIT for pressionado dentro de

10 segundos, a chamada será interrompida e

On Call cancelado será exibido no mostrador.

Mensagens de informações no
mostrador

 - A inscrição do

VOC não está ativada ou não é mais válida. Os

serviços não funcionarão. Entre em contato

com seu revendedor Volvo ou com o VOC Cus-

tomer Service, veja a página 4.

 - O sistema VOC

não está funcionando. Visite seu revendedor

Volvo para obter ajuda.

 - A inscrição do

VOC expirará em breve. Entre em contato com

o Customer Service do VOC, veja a página 4.

 On Call Desativado

 On Call Serviço necess

  Assin. On Call A vencer
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Geral

Além dos serviços de segurança comuns e

serviços1 relacionados a regulamentos, o sis-

tema VOC oferece uma série de serviços de

segurança.

Estes serviços tornam possível detectar um

furto no carro em um estágio preliminar e, se o

carro for roubado, poderá ser rastreado e, pos-

sivelmente, desativado.

Além disso, o destravamento remoto é possí-

vel se você tiver travado as chaves dentro do

carro ou não consegue encontrá-las.

Imobilizador remoto do veículo
(Remote Vehicle Immobiliser - RVI)

Se o carro for roubado, o proprietário ou as

autoridades entram em contato com o VOC

Customer Service. Depois de entrar em con-

tato com as autoridades, o VOC Customer Ser-

vice, então, desativa as chaves remotas para

evitar que seja dada a partida no carro.

Um carro desativado só poderá ser ligado

novamente entrando em contato com o VOC

Customer Service e depois que a verificação

dos requisitos tiver sido aprovada. O VOC

Customer Service poderá, então, ativar o veí-

culo.

Imobilizador local do veículo (Local
Vehicle Immobiliser - LVI)

Se ocorrer um dano ao VOC ou ao sistema de

alarme, o carro será automaticamente desati-

vado, tornando impossível dar a partida.

Caso seu carro seja desativado, entre em con-

tato com o VOC Customer Service.

Notificação de furto (Theft Notification
- TN)

O TN é um sistema que é ativado em caso de

furto ou arrombamento.

Se o sistema de alarme do carro for ativado, o

VOC Customer Service será notificado auto-

maticamente depois de um tempo especifi-

cado. Se o alarme for desligado usando a

chave de controle remoto, o serviço será can-

celado.

AVISO

O sistema funciona apenas em áreas onde
os parceiros VOC têm cobertura GSM e em
mercados onde o serviço Volvo On Call
esteja disponível.

AVISO

Da mesma forma que como telefones celu-
lares, as perturbações atmosféricas ou as
coberturas com sinal intermitente podem
impossibilitar a ligação, por exemplo: em
áreas pouco povoadas.

Rastreamento de veículo roubado
(Stolen Vehicle Tracking - SVT)

Se for estabelecido roubo ou outro uso não

autorizado do veículo, o proprietário, junta-

mente com a polícia e o VOC Customer Ser-

vice, poderá decidir se o carro deverá ser ras-

treado. O VOC Customer Service envia uma

mensagem para o carro para determinar sua

posição. A seguir, a polícia ou outra autoridade

é contactada.

NOTA

Isto também se aplica se o carro tiver sido
roubado usando a chave por controle
remoto associada.

Destravamento remoto da porta
(Remote Door Unlock - RDU)

1. Se a chave remota de seu veículo tiver sido
perdida ou estiver trancada dentro do

1 Aplica-se a RVI e LVI.
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carro, o VOC Customer Service pode ser
contactado.

2. O VOC Customer Service envia um sinal
para o carro e, depois de acordar com o
proprietário do veículo ou outra pessoa
autorizada, o carro é destravado.

3. A tampa do compartimento dianteiro/tra-
seiro deverá ser aberta para destravar as

portas2. Pressione duas vezes o botão

sensível ao toque3 ou empurre a maça-

neta4.

Quando as portas forem abertas, o sistema de

alarme do carro disparará. Desligue o alarme

pressionando o botão de destravamento na

chave remota ou insira a chave remota na igni-

ção.

NOTA

Se a tampa do compartimento traseiro não
for aberta dentro do tempo predeterminado
pelo VOC, ela será travada novamente.

Bateria sobressalente

A bateria sobressalente tem um tempo útil de

pelo menos 1 ano. Se a energia da bateria ficar

abaixo de um nível específico, a seguinte men-

sagem será exibida no instrumento combi-

nado:

Se a mensagem permanecer, a capacidade da

bateria deverá ser verificada em uma oficina

autorizada Volvo para garantir que satisfaça os

requisitos legais.

2 Não se aplica ao XC90, onde todas as portas e a tampa do compartimento traseiro são abertas.
3 Aplica-se a V50, V60, V70 e XC60.
4 Aplica-se a C30, C70, S40 e S60.

 On Call Serviço necess
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Estrutura do menu do VOC

As funções abaixo do VOC estão disponíveis

por meio do botão MENU (MY CAR1) e são

exibidas na tela.

NOTA

A numeração do menu poderá diferir
dependendo se o Rádio, CD, AUX ou Tele-
fone estiver em funcionamento.

Árvore do menu

Trava da chave

Alternativa do menu

•  - Pressionar

ENTER (OK/MENU1) uma vez no painel de
controle (confirme pressionando uma vez
mais) é o mesmo que pressionar o botão
SOS por 2 segundos: o serviço de alarme

manual é ativado. Esta opção de menu age
como uma função de reserva para o botão
SOS.

•  - Pressionar

ENTER (OK/MENU1) uma vez no painel de
controle (confirme pressionando uma vez
mais) é o mesmo que pressionar o botão
ON CALL por 2 segundos: o serviço de
assistência na estrada é ativado. Esta
opção de menu age como uma função de
reserva para o botão ON CALL.

•  / Trava da chave -
Você poderá decidir quando os
botões SOS e ON CALL deverão ser ati-
vados. Esta função significa que os botões
só serão ativados se a chave remota esti-
ver definida como I, II ou se o motor estiver
em funcionamento.

•
iniciar uma inscrição.

•
interromper uma inscrição.

NOTA

No XC90, esta opção de menu é chamada
Cancel subscr.

AVISO

O sistema funciona apenas em áreas onde
os parceiros VOC têm cobertura GSM e em
mercados onde o serviço Volvo On Call
esteja disponível.

AVISO

Da mesma forma que como telefones celu-
lares, as perturbações atmosféricas ou as
coberturas com sinal intermitente podem
impossibilitar a ligação, por exemplo: em
áreas pouco povoadas.

Nome do modelo: 6090922

1 Aplica-se somente ao S/V60 em alguns mercados.

Volvo n CallO

Sos

On Call

Fechadura

Desativar

 

subscriç oã

Ativar subscriç oã

Desativar assinatura

 SOS

On Call

 Fechadura

Ativar subscriç oã  - Usado para

Desativar subscriç oã  - Usado para
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