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Dignitas rekommendation till serviceverkstäder angående Corona Covid-19 

 

Vi förstår att Corona-viruset skapat en del frågor kopplat till installation, service och 

användning av alkolås. Med den här informationen vill vi ge er våra rekommendationer 

för att bibehålla god hälsa och smidig verksamhet. 

 

Förutom Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer är våra specifika 

rekommendationer gällande hantering av alkolås följande: 

- Vid en installation ska ni använda ett nytt munstycke för att testa och demonstrera 

blåsfunktionen. Avlägsna därefter munstycket och rengör kringliggande yta med en 

desinficerande* våtservett. 

- När kunden ska utföra blåsning efter installation och utbildning ber ni kunden att 

själv öppna en ny förpackning, sätta i munstycket och genomföra blåsprov. Rör 

därefter inte handenheten. 

- Vid en service ber ni kunden själv att ta bort munstycket och rengöra kringliggande 

yta med en desinficerande* våtservett. Vid kundens blåsning efter service ber ni 

kunden själv att öppna en ny förpackning, sätta i munstycket och genomföra 

blåsprov. Rör därefter inte handenheten. 

- Efter hantering av handenheter och munstycken bör era tekniker tvätta händerna 

noggrant med tvål.  

- Rengör regelbundet ytor som kommer i kontakt med produkter som hanterats av 

kunder t ex alkolås. 

 

* Inte vid något tillfälle får alkolåsets handenhet rengöras med spritlösning som skapar 

en aggressiv bakgrundsalkohol och äventyrar sensorns mätförmåga. 

 

Det är munstycket som är den viktigaste komponenten att hantera korrekt eftersom det 

utsätts för användarens utandningsluft. Av den anledningen är det mycket viktigt att 

munstycken byts ut regelbundet och att ni uppmanar era kunder att hela tiden ha 

tillgång till extra munstycken.  

 

Vid några tillfällen har kommersiella alkolåskunder uttryckt oro för personalens 

användning av alkolåset. Då rekommenderar vi en tidsbegränsad frånkoppling av 

alkolåsets krav på blåstest. En sådan åtgärd bör beställas skriftligen från 

fordonsansvarig person hos kunden och utföras av en serviceverkstad certifierad av 

Dignita. Processen för tidsbegränsad frånkoppling beskrivs på sidan 2 i detta dokument. 

  



  2020-03-17 
 

Aktivering av tidsbegränsad frånkoppling (sk Override) för Dignita AL-100K 

 

1. Koppla alkolåsets handenhet till PC-adaptern och logga in i PC-programvaran. 

2. I huvudmenyn går ni till SETTINGS. Om ni har ett äldre program så kan OVERRIDE 

finnas redan i huvudmenyn. 

3. I SETTINGS finns det nere i vänstra hörnet ett fält där det står PIN CODE - 

OVERRIDE. Här ändrar ni standardtiden 240 timmar till önskad tid, dock högst 2200 

timmar. Tryck därefter OK. 

 

4. Stäng ned SETTINGS och gå till CALIBRATION, TIME CHECK och tryck på SERVICE. 

5. Stäng ned hela programmet och koppla ur handenheten. 

6. Koppla handenheten till kontrollboxen i bilen och tryck ned M-knappen och håll denna 

intryckt i 3 sekunder för att komma in i menyn. 

7. Använd M-knappen för att bläddra till PIN i menyn och tryck på PIL-tangenten. Nu ska 

det visas 0000 (eller annan inmatad pinkod) i displayen. Använd PIL-tangenten för att 

bläddra mellan siffrorna och M-knappen för att hoppa till nästa position. Ställ in t ex 

koden 3333 i displayen, tryck ned PIL-tangenten och håll ner denna i ca 3 sekunder 

tills du hör ett pip och enheten slocknar.  

8. När låset därefter väcks upp visas oUEr växelvis med resterande antal timmar. Nu är 

enheten i OVERRIDE-läge och ni behöver inte blåsa på 91 dagar.  

9. Innan OVERRIDE-perioden tagit slut måste fordonet till verkstad för service med 

återställning alternativt förnyelse av OVERRIDE-period. Om perioden hinner löpa ut 

innan service gjorts så blir låset spärrat och fordonsstart ej möjlig. 

 

Filmen Override för Dignita AL-100K visar hur ni ska gå till väga. 

 

Genom att följa våra rekommendationer bidrar ni till att både ni själva och era kunder 

kan fortsätta era verksamheter utan onödiga avbrott och med förbättrad säkerhet. Om 

något är oklart ber vi er kontakta oss på 090-12 94 00 alternativt 

support.alkolas@dignita.se. 

 

Anders Eriksson 

VD Dignita Systems AB 
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