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M211-labelprinter 
Spørgsmål og svar

Hvordan fungerer M211-labelprinteren?
M211-labelprinteren styres udelukkende af mobilappen Brady Ekspreslabels. Med denne app kan du oprette og udskrive labels 
til en lang række industrielle formål.

Er mobilappen Ekspreslabels kompatibel med både iOS- og Android-enheder?
Ja. Den er understøttet på Android 6.0 eller nyere og iOS 10 eller nyere.

Har M211-labelprinteren Bluetooth-forbindelse?
Ja. M211-labelprinteren kan oprette forbindelse til enhver enhed, som understøtter Bluetooth 4.2 eller nyere.

Har M211-labelprinteren USB-forbindelse?
Nej. Printeren er beregnet til udelukkende at blive styret af mobilappen Ekspreslabels ved brug af Bluetooth-teknologi. 
USB-C-porten på printeren er udelukkende beregnet til at oplade enheden.

Kan jeg oprette forbindelse til min M211-labelprinter fra mine enhedsindstillinger?
Nej. Bluetooth-parring og oprettelse af forbindelse styres udelukkende i mobilappen Ekspreslabels.

Kan flere personer oprette forbindelse fra deres enheder til en enkelt printer? 
Nej. Printeren er beregnet til at blive styret af en enkelt mobilenhed.

Kan jeg nulstille Bluetooth-forbindelsen på min M211-labelprinter?
Ja. Bluetooth kan nulstilles ved at trykke og holde inde på tænd/sluk-knappen i 5 sekunder.

Hvor stor er Bluetooth-rækkevidden for M211-labelprinteren?
Op til 19,8 meter.

Findes der en printerdriver til M211-labelprinteren? 
Nej. Printeren styres udelukkende af mobilappen Ekspreslabels ved brug af Bluetooth-teknologi.
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Kan jeg bruge Brady Workstation-computersoftwaren til labeldesign sammen  
med M211-labelprinteren? 
Brady Workstation kan bruges til at designe labels til M211-labelprinteren, men den kan ikke bruges til at udskrive dem. For at udskrive 
labels skal de deles med en mobilenhed, som har mobilappen Ekspreslabels.

Kan jeg ændre måleenheden fra britiske måleenheder til metersystemet i Ekspreslabels?
Ja. Du kan indstille måleenheden til enten britisk (tommer) eller metrisk (millimeter). 

Kan jeg ændre sproget fra engelsk til et andet sprog i Ekspreslabels? 
Ja. Du kan vælge mellem mere end 25 forskellige sprog. 

Hvor mange stregkodetyper understøttes af M211-labelprinteren?
Mobilappen Brady Ekspreslabels understøtter 22 forskellige stregkodetyper. 

Hvilken type labels kan jeg udskrive med M211-labelprinteren?
Mobilappen Ekspreslabels har 11 vejledninger til labeldesign til oprettelse af selvlaminerende labels til omvikling, varmekrympbare 
ledningsmærker, kabelfaner, labels til afbryderskabe, labels til krydsfelter, labels til klemmerækker, labels til objektglas, labels til 
reagensglas, labels til hætteglas, sikkerhedslabels og rørmærker.

Er alle labelkassetter til M21-serien kompatible med min M211-labelprinter?
Ja. Alle labelkassetter til M21-serien med mærket Brady Authentic kan bruges sammen med din M211-labelprinter. 
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