
Krok 1: Przyłóż swoją kartę do 

Symbolu poniżej ekranu.

Krok 2: Wybierz odpowiednią masę 

łączną netto (pojazd, naczepa, pojazd + 

naczepa lub brak masy netto / 

tymczasowej masy). 

Krok 3: Wybierz opcję ”känd order”. 

Wpisz numer projektu, np. 0300-

AXXXXXX

Krok 4: Upewnij się, że został wybrany 

właściwy numer projektu, zanim 

przejdziesz dalej.

Krok 7: ”Sök artikel” - znajdź materiał, 

wpisując nazwę lub ułamek, np. 32, aby 

odebrać 0/32. Upewnij się, że został 

wybrany odpowiedni materiał.

Krok 5: Jeśli pojawi się pole ”Välj 

avtalsrad”, naciśnij przycisk ”Använd 

avtal” po prawej stronie.

Krok 8: Wpisz ’’Littra’’ (oznaczenie
nieobowiązkowe) lub pozostaw je puste. 
Naciśnij ”Klar”, aby kontynuować.

Krok 6:Odbierając materiał, wybierz kierunek 

dostawy, czyli ”Utleverans”.

Krok 9: Sprawdź wszystkie dane

i naciśnij ”OK”, aby potwierdzić.

Ważenie po pobraniu 

materiału w przypadku

dysponowania 

numerem lub nazwą 

projektu.

Steg 10: Zabierz potwierdzenie. Ważenie 

zakończone. Miłego dnia!

Krok 1: Przyłóż swoją kartę do 

Symbolu poniżej ekranu.

Krok 2: Wybierz odpowiednią masę 

łączną netto (pojazd, naczepa, pojazd + 

naczepa lub brak masy netto / 

tymczasowej masy). 

Krok 3: Wybierz opcję ”Sök kundorder” i 

wyszukaj nazwę klienta.

Krok 4: Upewnij się, że został wybrany 

właściwy klient, zanim przejdziesz dalej.

Krok 7: ”Sök artikel” - znajdź materiał, 

wpisując nazwę lub ułamek, np. 32, aby 

odebrać 0/32. Upewnij się, że został 

wybrany odpowiedni materiał.

Krok 8: Wpisz ’’Littra’’ (oznaczenie 
nieobowiązkowe) lub pozostaw je puste. 
Naciśnij ”Klar”, aby kontynuować.

Krok 9:Sprawdź wszystkie dane i naciśnij 

”OK”, aby potwierdzić.

Ważenie po pobraniu 

materiału w przypadku 

braku numeru 

zamówienia lub 

projektu.

Krok 10: 

Zabierz potwierdzenie. Ważenie 

zakończone. Miłego dnia!

Instrukcja ważenia 

Jeśli masz numer lub nazwę projektu, wybierz lewą kolumnę. Jeśli nie masz 

numeru zamówienia ani projektu, postępuj zgodnie z instrukcjami po prawej 

stronie. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości możesz do nas w każdej 

chwili zadzwonić pod numer 020-456 000 lub 020-457 000 - chętnie pomożemy!

Krok 5: Jeśli na liście jest umowa 

odpowiadająca Twojemu zamówieniu, 

wybierz ją. Jeśli nie, kliknij ”mallorder” po 

prawej stronie.

Steg 6: Odbierając materiał, wybierz kierunek 
dostawy, czyli ”Utleverans”.


