
  2019-01-04 

Till: Dignita System AB´s auktoriserade serviceverkstäder 

SERVICEMEDDELANDE – Alkolås AL-100 

Dignita har beslutat att genomföra en löpande uppgradering av alla handenheter till alkolåset AL-100.  

Det är en förebyggande åtgärd för att säkra uppgraderingar till F/W med version 4.04 och uppåt. 

Samtidigt kvalitetssäkras att munstycken appliceras korrekt i blåsröret och därmed undvika risken för 

sprickor. Pågående serviceprogram för AL-100 alkolås fortsätter som vanligt. 

Utbytet omfattar både Villkorade och Kommersiella alkolås och ska genomföras oavsett av vilken 

anledning som fordonet uppsöker verkstad. Till hjälp kommer ni att få en förteckning över de alkolås som 

tidigare levererats till er. Det är viktigt att utbytet görs för alla enheter på er lista och att ni efter utbytet 

aldrig använder någon version av F/W som är lägre än version 4.04. Ni måste framöver säkra att ni alltid 

uppgraderar er verkstadsdator till den senaste versionen av programvara och löpande uppgraderar alla 

alkolås AL-100 till samma version. För att tidpunkter i loggfiler ska bli korrekta måste ni garantera att er 

verkstadsdator alltid är ansluten till internet. 

Ni kommer att få ett antal nya handenheter, som har F/W version 4.04 att användas för att komma igång 

med utbytet. Dignita kommer därefter att förse er med ytterligare handenheter då ni behöver fler. 

Tillsammans med de nya handenheterna får ni lika många förfrankerade och adresserade förpackningar i 

vilka ni ska skicka tillbaka de utbytta handenheterna. På skyddspåsen i returförpackningen vill vi att ni 

skriver verkstadens namn, klientens/kundföretagets namn och serienumret på den nya handenhet som 

ersatt den som finns i förpackningen (använd den etikett med serienummer som sitter på den nya 

handenhetens skumplast). Vi vill att ni löpande postar returförpackningarna till Dignita så att vi kan förse 

er med fler nya handenheter allt efter behov. 

När ni byter ut handenheterna är det väldigt viktigt att göra två saker: 

- Kontrollboxen i fordonet måste uppgraderas till F/W version 4.04 och paras ihop med den nya 

handenheten med samma version. 

- För Villkorade alkolås måste ni uppgradera Alkolåsportalen med serienumret för den nya 

handenheten. 

Vi önskar att ni bockar av utbytta handenheter på den lista ni får separat så att vi tillsammans kan 

koordinera det löpande utbytet. Som hjälp för utbytet av handenheterna har ni bifogade flödesschema 

(Bilaga 1 Flödesschema utbyte handenhet) 

Vi genomför utbytet för att vi alltid vill vara säkra på att våra produkter fungerar optimalt och hoppas att 

det inte ställer till för mycket besvär för er. Vi kommer att ringa er under de närmaste dagarna för att 

försäkra oss om att ni fått servicemeddelandet och höra om ni har några frågor. Undrar ni något kan ni 

alltid kontakta oss på support.alkolas@dignita.se . 

 

Tillsammans räddar vi liv! 

 

Hälsningar  

Dignita Alkolås  
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To: Dignita System AB´s authorized service centers 

SERVICE MESSAGE – Interlock AL-100   (English) 

Dignita has decided to make a continuous upgrade of all hand units to interlock AL-100.  

This is a proactive action to secure upgrades to F/W version 4.04 and upwards. At the same time we 

introduce a measure to ensure that nozzles are applied correctly in the blow pipe and thereby avoid the 

risk of cracks. Ongoing service programs for the AL-100 interlocks continue as usual. 

The exchange includes both Offender and Commercial interlocks and shall be carried out for whatever 

reason the vehicle turn up at a workshop. For your assistance, you will get a list of interlocks earlier 

delivered to you. It is important that the exchange is made for all units on your list and that you ensure 

that after the exchange you never use any F/W version lower than version 4.04. You must in the future 

ensure that you always upgrade your workshop computer to the latest version of system software and 

continuously upgrade all interlocks AL-100 to the same version. For event log times to be correct your 

workshop computer always must be connected to the internet. 

You will receive a number of new hand units, with F/W version 4.04, to be used for the exchange activity. 

Dignita will provide additional hand units when you need more. Together with the new hand units, you 

will receive prepaid and addressed packages in which you return the exchanged hand units. On the 

protection envelope in the return package, we would like you to write the name of the workshop, the 

name of the client/customer company and the serial number of the new hand unit that replaced the one 

in the package (use the serial number label from the plastic wrap covering the new hand unit). We want 

you to continuously send the return packages to Dignita so that we can provide you with more new hand 

units as needed. 

When exchanging hand units, it is very important to do two things: 

- The control box in the vehicle must be upgraded to F/W version 4.04 and paired with the new hand 

unit with the same version. 

- For Offender interlocks, you must upgrade Alkolåsportalen with the serial number of the new hand 

unit. 

We wish that you tick off the exchanged hand units on the list you will get separately so we together can 

co-ordinate the exchange. To assist you in the process you can use the attached flow chart (Appendix 1 

Flowchart exchange hand unit) 

We are doing this exchange because we always want to be sure that our products work optimally and 

hope that this does not create too much trouble for you. We will call you within a few days to make sure 

you received this Service message and check if you have any questions. Don´t hesitate to contact Dignita 

on support.alkolas@dignita.se if you have questions. 

 

Together we save lives! 

 

Greetings  

Dignita Alcolock  
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Bilaga 1   Flödesschema utbyte handenhet 

 


