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Till register 

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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Till register 

• Generellt kopplingsschema

 
• Efter att låset är installerat så ska loggen raderas och göra en TIME CHECK/SERVICE innan 

klienten skickas iväg. 
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Till register 

Service 

• Starta Dignita Part2 programmet och logga in. 

• Gå in på DOWNLOAD och Kontrollera om kunden vill ha loggen ifrån låset.

 
• Om kunden vill ha loggen så skriv in registreringsnummer och tryck på read log och när 

loggurläsningen är klar så sparas denna som en excel fil. Tryck sedan på delete log. 

• Om kunden inte vill ha loggen är det bara att trycka på delete log. 

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

• 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. 
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Till register 

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

NUMBER.                            

 
• Om det är tomt så måste ni skriva in serienummer och trycka på OK. 

• Sedan går ni på SOFTWARE och trycker OK, NEW PAIR och tryck OK 
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Till register 

• 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 innan ni släpper iväg klienten. 

 

 

 

Avslut/Demontering 

• Äger klienten låset? 

• Demonterade hyreslås ska skickas till: 

Dignita Systems AB 

Formvägen 16 

906 21 Umeå  

 


