
 Android wifi – BMP51- en BMP61-printers                         
 Verbinding maken met LinkWare Live                         
 1. Ga naar uw telefooninstellingen.  
  2. Tik op wifi .  
  3. Tik op de BMP51 of BMP61printer om verbinding te maken.  
  4. Open de Brady Mobile Tekstlabelsapp.  
  5. Selecteer een printer en materiaal.  

  6. Tik op het potlood
symbool;     er verschij nt 
een nieuw scherm.  

  7. Tik op het toetsenbord
symbool     om de symbolen 
uit te breiden.     

  8. Tik op het pagina
symbool     om de cloud
opslagopties     te openen.  

  9. Tik op het LinkWare
symbool onderaan 
het scherm.  

  10.     Voer uw aanmeldings
gegevens voor 
Fluke       Networks       in.                          
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6. Bevestig de import
instellingen om het 
importeren te starten.

7. Pas indien nodig de 
opmaak aan met de 
opmaakwerkbalk.

8. Tik op het voorbeeld
symbool om de 
voorbeeldweergave 
te openen.

Labels printen
Voer de volgende stappen uit na het importeren en opmaken van uw gegevens:

1. Tik op het printsymbool.
2. Stel de snijopties en labelset in.
3. Tik op Printen.
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Gegevens importeren
Voer de volgende stappen uit nadat u bent ingelogd bij LinkWare Live:

1. Selecteer uw 
organisatie.

2. Selecteer uw 
project.

3. Selecteer het 
kabeltype.

4. Selecteer een 
labelset.

5. Bepaal welke rijen u 
wilt printen (max. 100).



  6. Tik op het potlood
symbool; er verschij nt 
een nieuw scherm.  

  7. Tik op het toetsen
bordsymbool om de 
symbolen uit te breiden.     

  8. Tik op het pagina
symbool om de cloud
opslagopties te openen.  

  9. Tik op het LinkWare
symbool onderaan 
het scherm.  

  10.     Voer uw aanmeldings
gegevens voor 
Fluke Networks in.              

 Gegevens importeren             
 Voer de volgende stappen uit nadat u bent ingelogd bij  LinkWare Live:             

 1. Selecteer uw 
organisatie.     

  2  .     Selecteer uw project.    3. Selecteer het kabeltype.     
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 Android Bluetooth – alleen BMP51-printer             

 Verbinding maken met LinkWare Live                         

 1. Ga naar uw telefooninstellingen.  
  2.  Selecteer Bluetooth.  

    a.     Schakel Bluetooth in als deze uitgeschakeld is.  
  3. Tik op de BMP51printer om verbinding te maken.  
  4. Open de Brady Mobile Tekstlabelsapp.  
  5. Selecteer een printer en materiaal.     



Labels printen
Voer de volgende stappen uit na het importeren en opmaken van uw gegevens:

1. Tik op het printsymbool.
2. Stel de snijopties en labelset in.
3. Tik op Printen.

6. Bevestig de import
instellingen om het 
importeren te starten.

7. Pas indien nodig de 
opmaak aan met de 
opmaakwerkbalk.

8. Tik op het voorbeeld
symbool om de 
voorbeeldweergave 
te openen.

4. Selecteer een labelset. 5. Bepaal welke rijen u 
wilt printen (max. 100).
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Ga voor meer informatie naar onze websites: 

www.bradyeurope.com/BMP51  

www.bradyeurope.com/BMP61


