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M211 címkenyomtató 
Kérdések és válaszok

Hogyan működik az M211 címkenyomtató?
Az M211 címkenyomtató kizárólag a Brady Express Labels mobilalkalmazással használható. Az alkalmazással különböző ipari 
alkalmazásokhoz tervezhet és nyomtathat címkéket.

Az Express Labels mobilalkalmazás iOS- és az Android-eszközökkel is kompatibilis?
Igen. Android 6.0 és újabb, valamint iOS 10 és újabb rendszereken támogatott.

Az M211 címkenyomtató rendelkezik Bluetooth-kapcsolattal?
Igen. Az M211 címkenyomtató bármilyen eszközhöz csatlakoztatható, ami támogatja a Bluetooth 4.2 vagy újabb szabványt.

Az M211 címkenyomtató rendelkezik USB-kapcsolattal?
Nem. A nyomtató kizárólag az Express Labels mobilalkalmazással és Bluetooth-technológiával való használatra lett tervezve. 
A nyomtató USB-C portja kizárólag az egység töltésére szolgál.

Csatlakozhatok az M211 címkenyomtatóhoz a mobileszköz beállításainak használatával?
Nem. A Bluetooth-párosítás és csatlakoztatás kizárólag az Express Labels mobilalkalmazással történik.

Többen is csatlakozhatnak egyazon nyomtatóhoz? 
Nem. A nyomtató egyetlen mobileszközzel való használatra lett tervezve.

Visszaállíthatom az M211 címkenyomtató Bluetooth-kapcsolatát?
Igen. A Bluetooth a bekapcsológomb megnyomásával és 5 másodperces nyomva tartásával állítható vissza.

Mi az M211 címkenyomtató Bluetooth-hatótávolsága?
Legfeljebb 19,8 méter.

Elérhető nyomtató-illesztőprogram az M211 címkenyomtatóhoz? 
Nem. A nyomtató kizárólag az Express Labels mobilalkalmazással és Bluetooth-technológiával vezérelhető.
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Használhatom a Brady Workstation asztali címketervező szoftvert az M211 címkenyomtatóval? 
A Brady Workstation használható címketervezésre az M211 címkenyomtatóhoz, de a címkék kinyomtatására nem. A nyomtatáshoz 
a címkéket meg kell osztani az Express Labels mobilalkalmazást futtató mobileszközzel.

Módosíthatom a mértékegységeket angolszászról metrikusra az Express Labels alkalmazásban?
Igen. A mértékegységeket angolszászra (hüvelyk) vagy metrikusra (milliméter) állíthatja be. 

Módosíthatom angolról valamilyen másra a nyelvet az Express Labels alkalmazásban? 
Igen. Több mint 25 nyelvi opció közül választhat. 

Hány vonalkódtípust támogat az M211 címkenyomtató?
A Brady Express címkenyomtató 22 különböző vonalkódtípust támogat. 

Milyen típusú címkék nyomtathatók az M211 címkenyomtatóval?
Az Express Labels mobilalkalmazásban 11 címketervezési útmutató érhető el önlamináló körbetekerhető címkék, hőzsugorcsövek, 
kábelekhez való zászlócímkék, biztosítékdoboz-jelölők, kapcsolótábla-, sorkapocs-, tárgylemez-azonosító, kémcsőjelölő, fiolajelölő 
és biztonsági címkék, valamint csőjelölők létrehozásához.

Minden M21 sorozatú címkekazetta kompatibilis az M211 címkenyomtatómmal?
Igen. Minden Brady Authentic jelöléssel ellátott M21 sorozatú címkekazetta használható az M211 címkenyomtatóval. 
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