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Inledning  
 
Denna manual är avsedd för auktoriserad och av Dignita Systems AB godkänd och certifierad 
servicepersonal. Den beskriver rutiner för installation, kalibrering och service samt egenskaper hos 
alkolåset AL-100 K för kommersiellt bruk.  
 
Läs igenom hela anvisningen innan installationen påbörjas. 
 
Beskriven installation och efterföljande service får endast utföras av installatörer som genomfört Dignitas 
utbildning specifikt för alkolås AL-100 K. Installation av icke behörig installatör kan allvarligt påverka 
fordonets egenskaper och säkerhet samt upphäva produktens garantiskydd. 
 
Lämna aldrig ut monteringsanvisning eller information om installation till användaren av alkolåset. 
 
 

Produktbeskrivning Alkolås AL-100 K 
 
Detta alkolås är avsett enbart för kommersiellt bruk. 
 
Dignita AL-100 uppfyller kraven enligt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2011:71 och uppfyller kraven i 
standarden EN 50436-2:2014 (E). 
Alkoholdetektering sker i handenheten och alla händelser lagras i både handenheten och kontrollboxen. 
Alkolås AL-100 är avsett för alla fordon med strömförsörjning på 12 alternativt 24 volt. Vid annan 
strömförsörjning kontakta Dignitas tekniska support.  
Alkolåsets strömförbrukning är i vänteläge >0,5mA och i maxläge >2A.  
Alkolåsets arbetstemperaturintervall är -40°C - +85°C. 

 
Utställd produktgaranti gäller under förutsättning att installation sker enligt denna monteringsanvisning 
och att handhavande sker enligt användarmanualen.  
 
 

Användargränssnitt  
 
Nedan beskriver hur alkolåset ger föraren instruktioner för användning av alkolåset. 

     
    

     
 

Display information 
  

Vid dörröppning eller tändning tillslagen visas: 
 

1. ”HEAt”, uppvärmningsfas, 0-2 minuter. 

2. ”tESt”, klar för utandningsprov. 

3. ”PASS”, efter godkänt utandningsprov. 

4. ”FAIL”, vid ej godkänt utandningsprov. 

5. ”SAFE”, visas kontinuerligt efter fordonsstart. 

6. Efter att fordonet stängts av visas 

fristartstiden med nedräkning från 30 till 0 

minuter. 

7. Om fordonet ej startas inom fristartstiden 

slocknar displayen och alkolåset återgår till 

blockerat läge. Nytt prov erfordras. 
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Beskrivning knappar Funktion 

M MENY-knapp 

 
Bekräftar menyval 

 
 
 

Gå in och ur Meny = håll ”M” knappen intryckt i 3 sekunder.    M =  Röda pilar   = Blåa pilar   

 

 

Display 
information 

Ljussignal 
blåsrör 

Alkolåsets Status När 

HEAt Blinkar 
rödgrönt 

Uppvärmningsfas, beroende på 
omgivningstemperatur 0-2 min. 

Vid uppvakningssignal vid dörröppning 
eller när tändning slås på. 

tESt Blinkar 
rödgrönt 

Väntar på utandningsprov. När alkolåset aktiverats vid 
startprocedur efter uppvärmningsfas. 

PASS Blinkar 
grönt 

Godkänt utandningsprov, startspärr 
hävd. 

Efter godkänt utandningsprov. 

FAIL Blinkar rött Ej godkänt utandningsprov, tillfälligt 
spärrat i 5 min. 

Alkohol över gränsvärde detekterat. 

SAFE Släckt Fordonsstart detekterad. Kontinuerligt efter fordonstart. 

ALAr Blinkar rött Överträdelsealarm med ljud och 
ljussignal. 

Vid urkoppling av handenhet under färd. 
Om fordonet har startats/satts i rörelse 
utan godkänt utandningsprov. 

S-6 Blinkar 
rödgrönt 

Servicepåminnelse. När 7 dagar återstår av serviceperioden 
börjar nedräkning från 6 till 0 dagar. 
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Startförfarande 
 

Fordonets alkolås ”vaknar” när dörren låses upp/öppnas eller tändningen slås på. 

Uppvärmningsfasen ”HEAt” startar direkt om behov finns och pågår upp till 2 minuter. 

Därefter visas ”tESt” och alkolåset väntar på utandningsprov. 

 

1. Sätt på ett munstycke på handenheten. 

2. Utför utandningsprovet. 

 

Ta ett djupt andetag och blås stadigt och lugnt i munstycket ca 6 sekunder tills ett dubbelt 

pipljud hörs, sluta blåsa. OBS! Ignorera klicket i handenheten och blås förbi dubbelpipet. 

 

 
 
Avvakta resultat. Vid godkänt resultat visar displayen ”PASS”. Fordonsstart är möjlig i 5 
minuter efter godkänt utandningsprov. Därefter återgår alkolåset till testläge igen om inte 
fordonet startats. 
 

3. Starta fordonet. 
4. Efter fordonsstart visar displayen visar ”SAFE”. 

 
Vid ej godkänt utandningsprov (alkohol detekterad) visas ”FAIL” i displayen och ljudsignal ljuder i 
15 sekunder. Alkolåset spärras då i 5 minuter innan nytt prov kan lämnas. Nedräkning i sekunder av 
spärrtiden visas i displayen med F300 till 0. Överträdelsen registreras i alkolåsets loggfil. 

 
 

Felmeddelanden 
 
Felkod vid felaktigt utfört utandningsprov 
 
Om utandningsprovet utförs felaktigt visas något av nedan angivna felmeddelanden i displayen. 
Tryck ” ” för att lämna ett nytt prov. Läs instruktionen och gör ett nytt prov. Felaktigt utförda 
utandningsprov registreras ej. 

 
Felkod Förklaring Åtgärd 

 

Er-b 
(Error Blow) 

Felaktigt eller inget utandningsprov. 
Fel flöde i utandningsprov. 
För svagt blås i utandningsprov. 
För tidigt avslutat utandningsprov. 

Tryck ” ” och utför ett 
nytt utandningsprov. 
Blås lugnt och stadigt.  

 

Er-S 
(Error Suck) 

 
Utandningsprovet har ej utförts korrekt. 

 

Tryck ” ” och utför ett 
nytt utandningsprov. 
Blås lugnt och stadigt. 

Blås                                     (klick)                  "pip-pip"
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Er-P 
(Error Pressure) 

 
För hårt blås i utandningsprov.  

 

Tryck ” ” och utför ett 
nytt utandningsprov. 
Blås lugnt och stadigt. 

 
 
Felkod alarm 
 

Felkod Förklaring Åtgärd 

 

ALAr 
(Alarm) 

 

 
Vid urkoppling av handenhet under färd. 
Om fordonet har startats/satts i rörelse 
utan godkänt utandningsprov. 
 

 
Stanna fordonet, slå av 
tändningen (larmet tystnar) 
och gör om 
startproceduren. 

 
 
Felkod kalibrering 
       

Felkod Förklaring Åtgärd 

 

H tP 
(Handset Temp) 

 

 
Vid kalibrering av handenhet är 
omgivningstemperaturen för låg eller 
handenheten nerkyld.  

 
Omgivningstemperatur och 
handenhet skall ligga på 
18-25 grader.  
  

 

nCaL 
(Cal.data error) 

 

 
Fel kalibreringsdata. 

 
Kontrollera 
kalibreringslösning/gas. 
Utför ny kalibrering. 

 

Err 
(Cal.data error) 

 

 
Fel kalibreringsdata. 

 
Kontrollera 
kalibreringslösning/gas. 
Utför ny kalibrering. 

 
 
Felkod kommunikation handenhet 

 
Felkod Förklaring Åtgärd 

 

Sol 
(Solenoid error) 

 

 
 Pump handenhet. 

 
Kontakta Dignita support. 

 

E SI 
(Error Sensor) 

 
Bränslecell. 

 
Kontakta Dignita support. 
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E Ht 
(Error temp 

sensor) 

 

 
Temperatursensor. 

 
Kontakta Dignita support. 

 

Er-H 
(Error Humidity 

sensor) 

 

 
Fuktsensor. 

 
Kontakta Dignita support. 

 
 
Felkod service 

 
Felkod Förklaring Åtgärd 

 

SEr 

(Service 
expired) 

 

 
Serviceperiod överskriden om 
lockoutfunktionen är aktiverad. 

 
Låset blockerat, utför time 
reset. 

 
Felkod övriga 

 
Felkod Förklaring Åtgärd  

 

E Id 
(Error id) 

 

 
Handenhets-ID och kontrollbox-ID 
matchar inte. 

 
Återställ serienummer på 
handenhet och kontrollbox 
med Dignita Systems PC 
program AL-100:2. 

 

E tI 
(Error time) 

 

 
Fel data för datum och tid. 

 
Återställ med Dignita 
Systems PC program AL-
100:2. 

 

Etnc 
(Error time) 

 

 
Fel på inställd tid mellan handenhet och 
kontrollbox. 

 
Återställ med Dignita 
Systems PC program AL-
100:2. 
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Installation 
 

Kontrollpunkter före installation:  
 

• Kontrollera om fordonstillverkaren kräver några åtgärder innan strömmen bryts t.ex 
förskrifter om airbag. 

• Kontrollera om fordonsägaren har tillgång till eventuell radiokod.  

• Kontrollera fordonets batteri och dess bäst före datum för att säkerställa god funktion för 
alkolåset.  

• Bryt strömmen från batteriet under installationen.  
 

Steg för steg:  
 

1. Placering av kontrollbox  
Kontrollboxen skall vara placerad i kupéutrymmet på en torr och skyddad plats. 
 

2. Placering av handenhet 
Placera handenheten väl synlig från förarplatsen och lätt åtkomlig för att överblicka 
displayinformation.  
Placeringen bör vara utanför bilens islagszoner för att exempelvis inte påverka 
funktionen för krockkuddar eller utgöra fara vid kollision 
Positionen ska vara skyddad från värme/kyla, smuts och väta.   
Använd Dignitas hållare för säker funktionell hantering. 
 

3. Anslutningspunkter 
 

Kabelfärg Kabelbenämning  Anslutningspunkt  
 
Röd kabel Red +12-24V   Anslutning (30)  batteri +, 12/24 Volt  
Svart kabel Black GND   Anslutning (31)  chassi – 
Lila kabel Purple MC & ALARM Reläfunktion till varningslampa/summer  
Lila kabel Purple MC & ALARM Reläfunktion till varningslampa/summer 
Orange kabel Orange STARTER 2 IN Anslutning (2:a) startbrytkrets in 
Orange kabel Orange STARTER 2 OUT Anslutning (2:a) startbrytkrets ut 
Gul kabel Yellow STARTER 1 IN Anslutning (1:a) startbrytkrets in 
Vit kabel White STARTER 1 OUT Anslutning (1:a) startbrytkrets ut 
Grön kabel Green IGN   Anslutning (15+) tändningsspänning 
Brun kabel Brown DRIVER C & OVR Ingen funktion 
Blå kabel Blue DOOR T+  Anslutning till uppvakningssignal vid 

dörröppning. 
 

4. Anslutningsinstruktioner 
Alla anslutningar bör lödas och isoleras väl.  
Kapad kabel, startbrytkretsen, skall skarvas med krimpskarvrör med smältlim.  

 
5. Funktionskontroll 

Kontrollera att fordonet inte kan startas/framföras utan godkänt utandningsprov.  
Kontrollera att fordonet kan startas/framföras efter godkänt utandningsprov. 
Kontrollera att fordonets system inte är påverkade efter installationen av alkolåset tex. 
felmeddelanden och varningslampor etc. 

 
6. Kalibrering & Service  

Utför kalibrering och service, se ”Servicemoment vid installation” nedan. 
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Generellt kopplingsschema 
 

 

1. Red - 12/24V 

2. Black – GND 

3. Purple – MC & Alarm 

4. Purple – MC & Alarm 

5. Orange – STARTER 2 IN 

6. Orange – STARTER 2 OUT 

7. Yellow – STARTER 1 IN 

8. White – STARTER 1 OUT 

9. Green – IGN 

10. Brown – DRIVER C & OVR+ (ingen funktion) 

11. Blue – DOOR T+ 

12. N/A 

13. N/A 

14. N/A 

15. N/A 
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Servicemoment vid installation 
 
 
 
 
 
 
 

• Kalibrering och kontroll av bränslecell samt justering av aktuell tid med Dignita Systems pc-
program AL-100:2. 

• Utbildning och genomgång av användarmanualen med klienten. 
 

 
Kalibrering och kontroll av bränslecell   

      
 

1. Starta PC´n och anslut Dignita AL-100 PC adaptern och strömsätt den. 
2. Koppla ur handenheten ut fordonet och anslut handenheten till Dignita AL-100 PC adapter. 
3. Starta Dignita Systems PC program AL-100:2 (Part 2). 
4. Logga in i PC-programmet (första gången man loggar in måste man skapa ett valfritt ”User 

name” och ”Password” och sedan klicka på ”Register”). Skriv in anv.namn och lösenordet på 
nytt och klicka på ”OK”. 
 

 
 

5. Kontrollera/konfigurera com-port och anslut. 
 

 
 
6. Nu visas huvudmenyn. 

 

 

  
Kalibrering & kontroll 

 

   Genomgång med 
klient 
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7. Välj ”Calibration” i huvudmenyn. 
8. Ange ”Altitude” (höjd över havet på aktuell ort). 

 

 
 
9. Anslut torrgas 130ppm 0,5‰ till handenheten. 

 

 
 
10. Välj ”Start Calibration (Dry Gas)”. I handenheten visas ”CAL” och nedräkning sker till 0.  
11. Börja blåsa gas vid ljudsignal samt tre vandrande streck som visas på displayen.  
12. Testfasen upprepas tre ggr med ett A-, B- och C-prov. 
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13. Misslyckas kalibreringen visas ”Err” i handenheten. Tryck ”OK” och starta om. 
 

 
 
14. C-provet visar aktuellt kalibreringsvärde i handenheten. Kalibreringsvärdet skall vara 0,500‰ 

+/- 10% (0,450 – 0,550‰). 
 

 
 
15. När kalibreringen är godkänd och bekräftas med ”OK” sätts samtidigt en tidstämpel i loggfilen, 

klockan synkroniseras med datorn och ny serviceperiod initieras (365 dagar).  
 

 
 
16. Kalibreringen är klar och PC-programmet stängs ner automatiskt. 

 

 
Utbildning och genomgång av användarmanualen med klienten 
 

 
1. Gå igenom hela användarmanualen steg för steg tillsammans med klienten och säkerställ att 

klienten fått svar på eventuella frågor. 
2. Viktigt! På sista uppslaget ska både klienten och installatören signera att användarhandboken 

är genomgången tillsammans.  
3. Namn och telefonnummer till fordonsansvarig skall anges. 
4. Fordonsansvarig ska även erhålla en engångskod för eventuell förbikoppling (nödläge) av 

startspärren. 

 

Installationen är klar!  
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Återkommande service  
 
Servicebehov 
 
Alkolåset skall servas och kalibreras var 12:e månad med start från första installationen. 
 
Serviceindikation 
 
Alkolåset har en förinställd serviceperiod på 365 dagar. Vid uppstart av alkolåset visas återstående 
dagar till service, Tex: ”S365”. Man kan manuellt se återstående dagar till service i menyn i 
handenheten under ”r.SEr”.  
När 7 dagar återstår till service kommer alkolåset att varna för service. 
I displayen visas växelvis ”tESt” och S-6 och den kommer att räkna ner från 6 till 0 dagar. Inom 
denna period måste alkolåset servas hos certifierad servicepartner till Dignita Systems AB. 
 

  

Nödläge – Förbikoppling av startspärr 
 

I nödsituationer kan fordonet startas utan att utandningsprov behöver utföras. 
Fordonsansvarig erhöll en engångskod vid installation. 
Den tillfälliga engångskoden gäller i 240 timmar och är därefter förbrukad. För att förhindra att 
alkolåset blockeras permanent, med bärgning som enda alternativ så måste fordonet köras till 
närmaste Dignita-certifierade serviceverkstad inom 240 timmar. 
När alkolåset hamnar i blockerat läge visas ”oUEr” konstant i displayen. 
 
Startspärren hävs på följande sätt:  
För att knappa in pinkoden gå in i Menyn och välj ”PIn”, då visas ”0000”. Knappa in första siffran i 
koden med Enterknappen och stega till nästa med Menyknappen osv. Bekräfta koden genom att 
hålla in Enter-knappen i 3 sekunder. Efter att rätt kod bekräftats hävs blockeringen i 240 timmar.  
 
 

Serviceförfarande 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 

• Läs ur logg 

• Radera logg 

• Kalibrering och återställning 

• Kontroll i fordon 
 

 
 

Läs ur logg  
 
 

1. Anslut handenheten till Dignita AL-100 PC-adapter och vidare till PC:n. 
2. Starta ”Dignita Systems PC program AL-100:2”. 
3. I huvudmenyn klicka på ”Download” 

 
Läs ur 

logg  

 

Radera 

logg 

 
 
Kontroll 

  

Kalibrering 
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4. Ange fordonets registreringsnummer eller annat ID för att identifiera loggen. 
 

 
 

5. Klicka på ”Read Log”. När loggen är nerladdad visas följande. 
 

  
 

6. Klicka på ”OK”. Loggfilen är nu skapad i samma mapp/fönster som PC programmet. 
7. Filen är skapad i Excel-format och märkt med det registeringsnummer eller ID som angetts. 
8. Stäng fönstret ”Download”. 
9. Nerladdningen av loggfilen är nu klar. 
  

      

 

Radera logg 
 
 

1. Välj i huvudmenyn ”Download” 
2. Välj ”Delete Log” för att radera loggen. 
3. För att radera logg välj ”OK”. 

 

 
 

4. Loggen är nu raderad, gå tillbaka till huvudmenyn. 
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Kalibrering  

 
1. Utför kalibrering på samma sätt som vid installation (se ”Kalibrering och kontroll av 

bränslecell” med start från punkt 5). 
 
 

Kontroll i fordon 
 
 

1. Anslut handenheten till fordonet så överförs de nya inställningar automatiskt till 
kontrollboxen. 

2. Kontrollera spiralkabeln och dess anslutningar. 
3. Kontrollera samtliga plomberingar gjorda vid installation. 
4. Kontrollera att fordonet ej kan startas. 
5. Genomför ett utandningsprov och kontrollera att startspärren hävs och att fordonet startar 

efter godkänt prov. 
 

Servicen är klar! 
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Övriga funktioner i PC-programmet 
 
 

 
 

• SETTING 

• PAIRING 

• OPTIONAL FEATURES 

• FIRMWARE UPDATE 

• OVERRIDE 
 

 
Setting 
 
I menyn för ”Setting” kan man ändra vissa inställningar för att anpassa alkolåset till kundens behov. 
 

1. Gör önskade ändringar och bekräfta med ”OK”. 
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2. När ändringar av inställningar är gjorda ska det bekräftas med en ”Time Check”. Klicka 
på ”Calibration” och sedan på ”Time Check” och sedan ”Reset”. Inställningarna är nu 
bekräftade och klockan synkroniserad samt ny serviceperiod skapad. 

 
 
Pairing 
 
Pairing används när man ska byta handenhet eller kontrollbox för att para ihop dem med varandra. 
 

1. Anslut den nya enheten som ska bytas ut till PC-adaptern och vidare till PC:n. 
2. Klicka på ”Pairing” i huvudmenyn. 
3. Klicka på ”Serial Number”. 
4. Ange serienumret för den nya enheten och bekräfta med ”OK”. 
5. Avsluta med att göra en ”Time Check”. 
6. Nu är parningen klar och den nya enheten kan anslutas i fordonet. 

 

 
Optional Features 
 
I ”Optional Feature” ändrar man inställningar som har med installationen att göra. 
 

 
 

• ”Door Trigger” - Uppvakningspuls på/av. 

• ”Alarm Relay” - Länkning av larmpuls vid återblås under färd på/av. 

• ”Motor Cycle” - Ingen funktion i Part 2. 

• ”Driver Change” - Förarbytesfunktion på/av. 

• ”Override” - Inkoppling av förbikopplingsbrytare på/av. 
 

 

Firmware Update 
 
Används för uppdatering av mjukvaran i alkolåset. Uppdatering av mjukvaror måste genomföras i 
både handenheten och i kontrollboxen. 
 

1. Anslut handenheten till PC-adaptern och starta Dignita Systems PC-program AL-100:2. 
2. Klicka på ”Firmware Update” i huvudmenyn. 
3. Starta uppdateringen med att klicka ”OK”.  
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4. Sök upp mjukvaran som ska installeras och klicka på ”Öppna”. OBS! det är olika mjukvaror 
för handenhet och kontrollbox. 
 

 
 

5. Vänta tills nerladdningen av handenhetens mjukvara är klar, upprepa sedan samma 
procedur för kontrollboxen.  

6. Avsluta uppdateringen med ”Time Check” eller ”Calibration”. 
 
 

Override  
 
Under ”Override” i huvudmenyn anger man pinkod för förbikoppling av startspärr (default 3333). 
Man kan ändra tiden som override funktionen ska gälla (default 240 timmar) 
Man kan även koppla ur funktionen helt vilket gör att alkolåset inte spärrar alls vid utebliven service. 
 

1. Utför ändringar. 
2. Bekräfta med ”Time Check”. 
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Hantering av kasserade alkolås 
 

• Alkolås som ska kasseras hanteras enligt EU:s direktiv 2002/96/EG och nationell 
lagstiftning. 

• Alkolås ska lämnas till kommunala återvinningscentraler som elektronikavfall.  

• Alkolås kan även skickas till Dignita Systems AB för omhändertagande. 

 

 
Support och reservdelar  
 
Teknisk support och administrativ support under kontorstid 08.00 – 17:00. 
 

+46 (0)19 - 170001 
 
+46 (0)90 - 129400 
 
 
Reservdel    Artikelnummer 

AL-100 Alkolås   1030 

AL-100 Handenhet   1031 

AL-100 Kontrollbox   1032 

AL-100 Installationskabel  1033 

AL-100 Spiralkabel   1034 

AL-100 PC Adapter   1035 

AL-100 Bilhållare   1036 

AL-100 Demoväska   1037 

AL-100 Munstycken   9062 

Kalibreringsgas 130 ppm  3021 

Regulator 1 L/min   3023 
 
 
 
 

För uppdaterad information besök www.dignita.se . 
 

http://www.dignita.se/

