
Användarmanual Foxguard Alkolås DS-5

Gör så här:

1. Starta handenheten med ett tryck på den lilla röda knappen.

2. Sätt i munstycket.

3. Avvakta tills det står ”Munstycke på tag prov”.

4. Ta ett andetag och blås en jämn stadig luftström tills ett klick  
 hörs (en kontinuerlig ljudsignal hörs under hela utandningsprovet).

5.  Utandningsprovet analyseras och ett ”OK” visas sedan i displayen.  
 Nu kan fordonet startas. Handenheten stängs av automatiskt  
 efter cirka 15 sekunder.

Munstycke

På/av-knapp

Display

Förarbytesknapp
(Knapp med integrerad 
lysdiod som installeras 
synlig för föraren i kupén)

Serienummer

Laddningsport



Avvikelser

Om ”Avvakta” visas i displayen:

• att handenheten gör sig redo inför ett utandningsprov 
 (Tiden kan påverkas om enheten utsätts för t ex kraftig  
 kyla eller vind)

• att handenheten blivit utsatt för upprepade  
 utandningsprov med hög alkoholhalt
 (Starttiden förlängs eftersom bränslecellen behöver  
 längre tid på sig att stabiliseras)

Om ”Otillräckligt prov” visas i displayen: 

• att temperaturen i utandningsprovet varit för låg

• att luftfuktigheten i utandningsprovet varit för låg

• att utandningsprovet avbrutits

Om ”EJ OK” visas i displayen: 

• att utandningsprovet visar en alkoholhalt över  
 det tillåtna gränsvärdet 

• att alkolåset reagerat på någon typ av alkohol 
 (Alkolåset reagerar på all form av alkohol t ex spolar-  
 vätska, munalkohol, rengöringsmedel, handsprit, alkogel  
 och rengöringsgel med alkohol och spärrar fordonet om  
 halten överstiger den tillåtna gränsen. Undvik därför nära  
 kontakt med liknande produkter när du skall avge ett  
 utandningsprov)



Föreskrifter för säker och effektiv användning 

Foxguard Alkolås har tillverkats med marknadsledande teknologi och komponenter 
av hög kvalitet. Tekniken är avancerad och det är därför viktigt att hantera alkolåset 
med försiktighet och i enlighet med Foxguards föreskrifter för att du ska kunna ha 
nytta av produkten under många år och för att garanti ska gälla. 

• Eftersom handenheten är trådlös bör den alltid avlägsnas från fordonet vilket  
 förkortar uppvärmningstiden samt minskar stöldrisken. Utsätt inte handenheten  
 för extrem kyla eller värme. 

• Undvik att utsätta alkolåset för stora mängder alkohol, smuts, grus, damm,   
 vätska, väta eller fukt. Utsätt inte handenheten för vårdslöhet. Tappa, skaka,  
 kasta eller slå ej på handenheten. 

• Använd ej kemiska preparat, rengöringsmedel, alkohol eller överdrivet mycket  
 vatten vid rengöring av handenheten eftersom detta kan skada ytan på  
 instrumentet och i värsta fall även elektroniken inuti.

• Ladda handenheten till alkolåset cirka en (1) gång per månad. Det tar cirka  
 två (2) timmar att ladda handenheten i fordonet. Handenheten ska vara 
 avstängd vid laddning. (Laddning via vägguttag finns som tillbehör, kontakta 
 Foxguard för mer information). Ett fulladdat batteri räcker till ca 200–300  
 utandningsprov. 

Garantiregler 

• Alkolåset skall genomgå service var tolfte (12) månad. Service utförs av  
 Foxguard auktoriserad återförsäljare. Servas inte alkoåset inom angiven  
 tid kan inte mätnoggranheten garanteras och garantin gäller ej. 

• Använd endast batteri och laddare som är godkända av Foxguard. Laddpluggen  
 till fordonet är specialkonstruerad för Foxguard och garanti gäller ej om annan  
 typ av laddplugg använts. 

• Foxguard ansvara endast för fel om alkolåset monteras i enlighet med monte- 
 ringsföreskrifterna av en av Foxguard certifierad montör och om alkolåset  
 kalibreras och servas i enlighet med Foxguards föreskrifter. Garantin gäller  
 inte heller om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning eller  
 underlåtande att följa anvisningarna. 

• Endast Foxguard får öppna handenhet och centralenhet till alkolåset. 

• Ring alltid Foxguards dygnet runt öppna support för assistans vid eventuellt  
 driftstopp. 
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www.foxguard.se
info@foxguard.se

Phone +46 (0)40 627 13 40  
Fax +46 (0)40 627 13 45

FOXGUARD AB
Norra Vallgatan 90, Malmö

Förarbyte
Om olika förare använder samma fordon, används förarbytesknappen. Slå av tänd-
ningen och tryck sedan på förarbytesknappen under cirka en sekund varpå den röda 
dioden strax börjar blinka. Nästa förare måste nu avlägga ett nytt utandningsprov 
innan fordonet åter kan startas. 

Minnesfunktion
Alla händelser registreras/loggas i handenheten respektive centralenheten och kan 
utläsas av en av Foxguard auktoriserade återförsäljare. 

Nödläge 
Vid nödläge, starta handenheten och avvakta till ”Avvakta” eller ”Munstycke på  
– Tag prov” visas i displayen. Tryck en gång på den stora knappen, ”Nödläge” visas  
då i displayen, håll sedan inne den lilla röda knappen. OBS! Användandet av nödläget 
loggas i hand-och centralenhet. Nödläget kan endast användas en gång och Foxguard, 
eller av Foxguard auktoriserad återförsäljare, måste kontaktas efter användandet för 
återställande. 

Står det Ange PIN-kod i displayen 

Var god stäng av enheten genom att hålla inne den lilla röda knappen tills enheten 
stängs av. Starta sedan enheten igen genom att trycka en gång på den lilla röda 
knappen. 

Återblåsfunktion 

En återblåsfunktion innebär att föraren sporadiskt under färd blir uppmanad att avge 
ett nytt utandningsprova/återblås genom att dioden blinkar och centralenheten ger 
ifrån sig ett pipande ljud. Fordonet behöver ej stängas av. Återblåsfunktionen är inte 
standard utan kopplas in på kundens begäran. 

Foxguard Support  
Telefon 040-627 13 44
Vi erbjuder en 24h telefonsupport för 
att garantera dig snabb och effektiv 
assistans vid ett eventuellt driftstopp 
eller vid handhavandeproblem.


