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Åtgärder vid driftstörning AL-100  

Det finns nu nya F/W-versioner där datummanipulationen är åtgärdad! 

Genom att använda dem undviks loggfiler med fel tidsstämplar och klockan behöver inte ställas om i 

servicedatorerna. 

Här följer en beskrivning av punkter som är särskilt viktiga och på efterföljande sidor finns detaljerade 

instruktioner för både DigSoft och den äldre PC-programvaran. 

Viktigt 

Om en användare ser 4 st röda streck i displayen i över 10 sek ska de instrueras att direkt slå av tändningen 

och ta loss handenheten från spiralkabeln, därefter ta den till verkstad för åtgärd.  

Ni som hittills bara använt DigSoft fortsätter med det för versionsuppgradering. Ni som fortfarande är 

bekväma med PC-programvaran använder den. För eventuella byten av handenheter måste dock PC-

programvaran användas. 

Aktuella firmwareversioner finns inlagda i DigSoft och tillgängliga för nedladdning i Partnerportalen under 

Produktdokumentation. Observera att de åtgärdade F/W-filerna är daterade 20210401 (eller senare) och får 

inte sammanblandas med F/W-filer av äldre datum.  

Om kalibrering inte är möjlig, om handenheten blir varm eller nya felkoder visas efter 

versionsuppgraderingen måste handenheten bytas ut. Om ni har kvar tidigare utskickade handenheter kan ni 

använda dem och vi kommer att leverera fler reservhandenheter. 

Efter åtgärderna kommer handenhetens display att visa nya 180 dagar till nästa service vilket är fel. Meddela 

därför klienten korrekt tidpunkt för nästa service och gör om möjligt en bokning. 

Snabbåtgärd kommersiella alkolås (Nytt!) 

Här är en ny snabb och enkel åtgärd för att tillfälligt lösa problemet för handenheter med ej fungerande 

bränsleceller i kommersiella fordon. 

1. Uppdatera först F/W i befintlig handenhet (om fyra streck fortfarande visas - gör om uppdateringen) 
2. Om blåsning ger Er-B eller Er-P aktivera Override via PIN-kod i handenheten (default 3333 om inte 

omställd) 
3. Ställ samtidigt om respittiden till maximala 2200 timmar (default 240 timmar) 

I PC-programvaran görs detta under SETTINGS och i DigSoft görs det under INSTÄLLNINGAR 

4. Om fordonet startar utan handenhet efter aktivering av Override, ta loss handenheten och returnera 
den till Dignita 

5. Om fordonet inte startar utan handenhet efter aktivering av Override, behåll handenheten inkopplad 
6. Fordonet kan nu köras utan blåsning under respittiden 
7. Om fordonet har lång stilleståndstid ska batteriet underhållsladdas 
8. Upprätta ett eget register för dessa fordon och kalla in dem för utbyte av handenhet i god tid innan 

Override-perioden tar slut 

9. Beställ ny handenhet från Dignita Beställning utbyte handenhet 
10. Efter det senarelagda utbytet ska den felaktiga handenheten skickas direkt till Dignita 

 

Med vänlig hälsning  

Dignita Alkolås  

https://eu.jotform.com/build/210943657671361
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Alt 1  DigSoft 

1. Anslut en PC-adapter till servicedatorn 

2. Starta upp och logga in i DigSoft.  

3. Anslut handenheten via PC-adaptern och välj alkolåstyp. 

4. Välja funktionen Service (inte Extra Service) för att först göra en kalibrering med funktionskontroll. 

5. Vid steget Finns kontrollbox? markera att kontrollboxen finns tillgänglig (för att komma vidare). 

6. Om ni fastnar vid Radera logg kontakta 019-170006 för åtgärd, annars fortsätt. 

7. Vid steget Programinformation anteckna nuvarande F/W-version och välj att hoppa över 

uppdatering. 

8. Genomför kalibreringen. 

Om kalibreringen inte går att genomföra korrekt gå direkt till pkt 11, annars fortsätt. 

9. Om kalibreringen blir godkänd uppdatera programvaran via funktionen Underhåll och Uppgradera 

programvara där du väljer F/W-fil med samma versionsnr som du antecknade. 

10. Därefter är uppgraderingen KLAR. 

 

11. Om kalibreringen inte går att genomföra, om handenheten blir varm eller om nya felkoder dyker upp 

måste handenheten bytas ut. 

12. Byte av handenhet för villkorat alkolås måste göras i PC-programvaran medan för kommersiella 

alkolås kan DigSoft användas och ingen registrering behöver göras. 

13. För villkorat alkolås genomför stegen från pkt 17 och framåt i flödet för PC-programvaran på nästa 

sida. 
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Alt 2  PC-programvaran 

1. För villkorat alkolås börja med att läsa ut loggfilen med Dignita Log Reader och spara den lokalt på 

servicedatorn. 

2. Om ni redan har PC-programvaran, gå vidare till punkt 2. 

1.1 Ladda ned och packa upp aktuell version av den gamla PC-programvaran från Partnerportalen via 

länken Produktdokumentation och fliken Firmware. Om lösenord efterfrågas använd bokstaven 

”q”. 

1.2 Starta Part1 för villkorat eller Part2 för kommersiellt och välj REGISTER på inloggningssidan.  

1.1 Knappa in det användarnamn och lösenord du vill ha. 

1.2 Mastercode anges till REGDIG868868. 

 

2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord och tryck OK. 

3. Välj aktuell COM-port som är kopplad till PC-adaptern och tryck på CONNECT. 

4. Gå till CALIBRATION och därefter CALIBRATION CHECK för att kontrollera bränslecellens funktion. 

Om bränslecellen inte fungerar gå direkt till pkt 17, annars fortsätt …. 

5. Gå tillbaka till huvudmenyn och välj DELETE RECORD för villkorat eller DOWNLOAD för kommersiellt. 

6. Välj sedan DELETE LOG och därefter OK. 

7. Välj nu FIRMWARE UPDATE och OK, då visas ett nytt fönster med BIN-filerna. 

8. Välj handenhetens BIN-fil och kontrollera noga att den är daterad 20210401 (eller 20210402 för ver 

4.04). 

9. Tryck sedan på CONNECT igen för att komma till MAIN MENU. 

10. Välj sedan PAIRING och kolla att SERIAL NUMBER är korrekt alternativt ändra det och tryck OK. 

11. Välj sedan SOFTWARE och tryck OK. 

12. Därefter till NEW PAIR och tryck OK. 

13. Stäng PAIRING för att komma tillbaka till MAIN MENU. 

14. Välj CALIBRATION därefter TIME CHECK och utför en vanlig SERVICE (inte Extra service). 

15. Stäng sedan ner PC-programmet och koppla ur handenheten. 

16. Uppdatering är då KLAR. 

 

17. För byte av handenhet gå in i PAIRING och anteckna den F/W-version för handenheten som syns 

längst upp på sidan. Stäng därefter PAIRING-fönstret. 

18. Gå in i PIN CODE och anteckna den PIN-kod du ser. 

19. Koppla bort den gamla handenheten och koppla in den nya. 

20. Öppna det PC-program som har samma versionsnummer som du tidigare antecknade. 

21. Logga in på nytt och genomför pkt 5-13 ovan. 

22. Välj PIN CODE och fyll i den PIN-kod du tidigare antecknade, tryck därefter OK. 

23. Välj CALIBRATION därefter CALIBRATION igen, fyll i höjd över havet och välj START för en fullständig 

kalibrering. 

24. Stäng sedan ner PC-programmet och koppla ur handenheten. 

25. Utbyte och uppdatering är då KLAR. 

Vid nästa servicetillfälle i DigSoft kommer ni av systemet att ombes manuellt skriva in det nya serienumret på 

handenheten. 

https://www.partnerportal.dignita.se/produktdokumentation

