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https://villkorat.dignita.com/
http://dignita.waaraswebbdesign.com/
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Installation 

• Metod 1 

Låset levereras ifrån Umeå med starndardkonfigurering för vanligt tändningslås där man 

bryter plus signal för styrning av +50.                        

 
• Metod 2 

Vid övriga brytningar bör kablarna flyttas enligt bild.  Alltså flytta gula kabeln ifrån starter1in 

(pin7) till starter2in (pin5) och vita kabeln ifrån starter1out (pin8) till starter2out (pin6). 

Sedan ska gröna kabeln byglas ned till starter1in (pin7) samt IGN (pin9). Denna inkoppling ger 

SAFE efter att tändningen är på och att ett godkänt prov getts. Om startknapp satts ur 

funktion MÅSTE wake up kopplas! 

Förtenna kablarna i byglingen enligt bild.                             

  
• Installationen i fordonen är enligt följande: 

Röd = Konstantström +30 

Svart = Jord -31 

Gul & vit = Startkrets +50 

Grön = Tändning +15 

Blå = Wake up, förslagsvis blinkers, Obligatorisk vid metod 2 
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Generellt kopplingsschema
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• Låset levereras ifrån huvudlagret i Umeå. Innehållande avtal, checklista inkl svarspostkuvert 

för returnerande av de underskrivna avtalen.  

• Till hjälp vid installation kan ni besöka ÅF Portalen som ni hittar på www.dignita.com . På 

denna websida kan ni hitta mjukvaror, installationsbeskrivningar och viktig information 

rörande alkolåsen. 

• Gör den fysiska installationen i fordonet. 

• Logga in i alkolåsportalen och gå på Installation. 

 
• Sök upp befintlig klient. Om klient inte finns så måste denne registreras först. 

• Skriv in fordonsmodell samt registreringsnummer. Väldigt viktigt att registreringsnumret är 

korrekt. 

• Börja skriva in serienummer så kommer en lista upp med lås som passar in. Klicka på det 

korrekta låset och tryck sedan på Installera. 

• Kontrollera att checklistan och avtal är underskrivna. Stoppa ned dessa i svarspostkuvert och 

posta dessa. 

• Fyll i serviceplanen i boken. 12 eller 24 månaders villkorsperiod. Vid 12 månader så ska det 

vara service efter 6 månader samt vid 10 månader. Vid 24 månader så är det service vid 6, 

12, 18 samt 22 månader. 

• Koppla upp låset till PC adaptern och rensa loggen och gör en TIME CHECK/SERVICE innan ni 

skickar iväg klienten.  

http://www.dignita.com/
https://villkorat.dignita.com/
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Service 

• Starta Dignita Log Reader och läs ur loggen. Var väldigt noga med att skriva rätt 

personnummer samt registreringsnummer vid urläsningen. Denna information finns lagrad i 

den krypterade loggen samt i filnamnet. Efter att loggen sparats ned, stäng programmet. 

• Logga in i alkolåsportalen och skicka in loggen. 

 
• Sök upp klienten genom personnummer eller namn. När du valt klienten i listan så kommer 

det fram en dropdown meny med fordonen som finns registrerad på klienten. Välj det 

aktuella fordonet. 

• Klicka på service 

• Klicka på välj fil och sök upp aktuell logg i C:\Temp\Dignita\Loggar samt dagens datum. 

• Klicka på ladda upp. 

• Öppna programmet Dignita Part1 och gå in på DIAGNOSTIC kontrollera om det är några 

konstigheter. 

• Radera logg (Detta är ett måste för att kunna göra firmware update) 

https://villkorat.dignita.com/
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• Om det finns en nyare mjukvara så ska denna installeras via knappen FIRMWARE UPDATE. 

Instruktioner finns på ÅF Portalen 

• Följ instruktionerna och välj sedan korrekt .bin fil. Tex handset.bin för handenhet och 

controlbox.bin för kontrollboxen. 

• Efter en uppdatering så måste ni kontrollera att serienummer finns i PAIRING/SERIAL 

NUMBER 

• Sedan ska en kalibrering utföras i CALIBRATION och här ska altitude anges. 32 är nivån för 

kontoret vi har i Umeå. 

 
• Efter utförd service skall tekniker signera aktuell service i boken. 

• Kontrollera att allt fungerar genom att utföra ett utandningsprov och vid PASS tryck 

piltangenten för nytt prov och se att inga felkoder visas innan ni släpper iväg klienten. 
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Extraservice 

• Läs ur loggen med Dignita Log Reader och stäng sedan programmet. 

• Är det använt nödstartskod? Om så är fallet… då måste ni generera ny kod i alkolåsportalen 

som ska läggas in i handenheten sedan. Klicka på registreringsnummer för att få fram 

låsinformationen.

 
• Öppna Dignita Part 1 och logga in. 

• Gå in på DIAGNOSTIC och kolla vad det är för typ av överträdelser som orsakat extraservice. 

Det ska skrivas in kommentar i alkolåsportalen när loggen ska skickas upp om klienten har 

någon förklaring till dessa överträdelser. 

• Gå på DELETE RECORD och radera loggen. 

• Gå sedan in på CALIBRATION, TIME CHECK och tryck på EXTRA SERVICE. 

• Logga in i alkolåsportalen 

https://villkorat.dignita.com/
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• Gå in på Ladda upp logg. 

 
• Sök upp klient och välj rätt fordon. 

• Klicka på extraservice. 

• Fyll i information om orsaken till extraservice och tryck på Ladda upp. 

• Kontrollera att allt fungerar genom att utföra ett utandningsprov och vid PASS tryck 

piltangenten för nytt prov och se att inga felkoder visas innan ni släpper iväg klienten. 
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Fordonsbyte 

• Läs ur loggen och skicka upp den som en extraservice med kommentar ”Fordonsbyte”. 

• Utför den fysiska flytten av låset till nya fordonet. 

• Koppla handenheten till PC adaptern och logga in i Part1 programmet. 

• Gå in på DELETE RECORD och tryck på radera logg. 

• Gå in på CALIBRATION/TIME CHECK och tryck på EXTRASERVICE 

• Kontrollera att allt fungerar i nya fordonet. 

• Logga in i alkolåsportalen, klicka på Klienter i övre menyraden och sök upp klienten 
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• På klientsidan så trycker ni på fordonets registreringsnummer och sedan på redigera i 

nederkant 
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• Uppge nya fordonsmodellen och registreringsnummer och tryck på spara
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Låsbyte 

• Läs ur logg ur fungerande del av låset, antingen handenhet eller kontrollbox. 

• Demontera gamla låset 

• Montera nya låset  

• Logga in i alkolåsportalen och klicka på ladda upp logg 

• Sök upp klienten som på service 

• Klicka i låsbyte innan ni skickar upp loggen 

• Klicka på registreringsnummer och sedan redigera 

• Klicka på Byt lås 

 
• Sök upp det nya låset, fungerar både med handenhetens eller kontrollboxens serienummer. 
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Avslut/Demontering 

• Läs ur logg. 

• Skicka upp loggen i alkolåsportalen som ett avslut. 

• Äger klienten låset? 

• Vill klienten ha kvar det med kommersiella inställningar? 

• Om ja på båda frågorna ska denna göras om till Part2 och det gäller både handenhet och 

kontrollbox. 

• Om nej så plocka ur låset. 

• Demonterade hyreslås ska skickas till: 

Dignita Systems AB 

Formvägen 16 

906 21 Umeå  

 

 

Tidigare villkorade alkolås ska inte säljas vidare som villkorat alkolås utan ska då göras om till 

kommersiellt Part2. Mer information finns på vår hemsida 

https://www.dignita.com/sv/alkolas/begagnade-alkolas 

https://www.dignita.com/sv/alkolas/begagnade-alkolas

