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Tiskárna etiket M211 
Otázky a odpovědi

Jak tiskárna etiket M211 funguje?
Tiskárna etiket M211 funguje výhradně díky mobilní aplikaci Express Labels společnosti Brady. Tato aplikace umožňuje navrhovat 
a tisknout etikety pro různé průmyslové aplikace.

Je mobilní aplikace Express Labels kompatibilní se zařízeními se systémem iOS i Android?
Ano. Je podporována na zařízeních se systémy Android 6.0 nebo novějšími a iOS 10 nebo novějšími.

Má tiskárna etiket M211 připojení přes Bluetooth?
Ano. Tiskárna etiket M211 se dokáže připojit přes jakékoli zařízení s podporou Bluetooth 4.2 nebo novějším.

Má tiskárna etiket M211 připojení přes USB?
Ne. Tiskárna byla navržena pouze pro práci s mobilní aplikací Express Labels za použití technologie Bluetooth. Port USB-C 
na tiskárně slouží výhradně pro nabíjení jednotky.

Mohu se k tiskárně etiket M211 připojit s mým nastavením zařízení?
Ne. Spárování Bluetooth a připojení se provádí výhradně v rámci mobilní aplikace Express Labels.

Může si k jedné tiskárně připojit svá zařízení více lidí? 
Ne. Tiskárna je určena k tomu, aby byla používána jen jedním mobilním zařízením.

Mohu resetovat připojení Bluetooth na své tiskárně etiket M211?
Ano. Bluetooth lze resetovat stisknutím a podržením tlačítka zapnutí po dobu 5 sekund.

Jaký je dosah Bluetooth tiskárny etiket M211?
Až z 19,8 metru.

Je pro tiskárnu etiket M211 dostupný ovladač tiskárny? 
Ne. Tiskárna funguje pouze s mobilní aplikací Express Labels za použití technologie Bluetooth.
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Mohu s tiskárnou etiket M211 používat počítačový software na design etiket Brady Workstation? 
Software Brady Workstation lze používat na návrh etiket pro tiskárnu etiket M211, ale nelze jej používat na jejich tisk. Chcete-li etikety 
vytisknout, musí být sdíleny s mobilním zařízením, které má mobilní aplikaci Express Labels.

Mohu v aplikaci Express Labels změnit měrnou jednotku z anglosaské na metrickou?
Ano. Měrnou jednotku můžete nastavit buď na anglosaskou (palce), nebo metrickou (milimetry). 

Mohu změnit jazyk z angličtiny na jiný jazyk v aplikaci Express Labels? 
Ano. Vyberte si z více než 25 jazyků. 

Kolik typů čárových kódů tiskárna etiket M211 podporuje?
Mobilní aplikace Express Labels společnosti Brady podporuje 22 různých typů čárových kódů. 

Jaký typ etiket mohu tisknout pomocí tiskárny etiket M211?
Mobilní aplikace Express Labels má 11 vodítek designů etiket pro vytváření samolaminovacích ovíjecích etiket, smršťovacích bužírek, 
vlaječek na kabely, etiket na skříně jističů, etiket na propojovací panely, etiket na svorkovnice, etiket na podkladová sklíčka, etiket na 
zkumavky, etiket na lahvičky, bezpečnostních etiket a značení potrubí.

Jsou kazety s etiketami řady M21 kompatibilní s tiskárnou etiket M211?
Ano. S tiskárnou etiket M211 lze používat všechny kazety s etiketami řady M21, nesoucí označení Brady Authentic. 
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