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Till: Dignita Systems auktoriserade serviceverkstäder 

 

SERVICEMEDDELANDE – Alkolås AL-100 

 

INNEHÅLL VERSION 4.05 

Vi släpper nu en ny version 4.05 av Software och Firmware för AL-100 som innehåller ett antal förbättringar och 

tillägg bl a: 

 

• Funktion för blockering av fordonsstart som kan användas t ex som stöldskydd. 

• Åtgärd av SoL-problematik vid blåsprov 

• Justering av temperaturgränser för varning vid överhettning 

• Förenkling av funktionen för förarbyte 

• Inställning av serviceperiod utökad till max 730 dagar 

• Optimering av algoritm för temp/fukt-sensor i Part 2 

• Allmänna buggrättningar 

 

UPPDATERING TILL 4.05 

Det är extra viktigt att hålla koll på serienummer och PIN (villkorat Part 1) till både handenhet och kontrollbox då 

dessa annars försvinner vid denna uppdatering. Vi rekommenderar att ni följer denna instruktion: 

 

1. Börja med att läsa ur logg och sedan radera den. 

2. Om det är ett villkorat lås som ska uppdateras är det bra att gå in på PIN och anteckna koden för att 

kunna knappa in den på nytt efter uppdateringen. 

3. Gå sedan till FIRMWARE UPDATE. 

4. Där syns nu denna dialogruta. 
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5. Antingen skriver ni ned numren eller dubbelklicka på raden för att markera och tryck Ctrl+C för att 

kopiera. Tryck sedan OK. 

6. Nu visas den vanliga dialogrutan. 

 

 

 

7. Tryck på OK och välj rätt .BIN fil för uppdateringen, Handset.bin för handenhet och Controlbox.bin 

för kontrollboxen. 

8. När uppdateringen är klar, gå in på PAIRING och lägg in serienummer på nytt. Om ni kopierat med 

Ctrl+C så kan ni trycka Ctrl+V för att klistra in serienumret. 

9. Gå nu in på NEW PAIR och tryck OK. 

10. Är det ett villkorat lås (Kod 69) bör ni nu knappa in gällande PIN för alkolåset. PIN-koden finns på 

klientsidan i Alkolåsportalen om ni inte antecknat den enligt punkt 2. 

11. Nu är det dags för CALIBRATION om det gäller handenheten alternativt TIME CHECK och SERVICE om 

det gäller kontrollboxen. 

 

 

 

   Tillsammans räddar vi liv! 

   Sensommarhälsningar  

   Dignita Alkolås 

 


