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Tlačiareň štítkov M211 
Otázky a odpovede

Ako tlačiareň štítkov M211 funguje?
Tlačiareň štítkov M211 sa ovláda výlučne pomocou mobilnej aplikácie Brady Express Labels. Táto aplikácia umožňuje navrhovať 
a tlačiť štítky na rôzne priemyselné použitia.

Je mobilná aplikácia Express Labels kompatibilná so zariadeniami so systémom iOS aj Android?
Áno. Je podporovaná v systéme Android 6.0 alebo novšom a iOS 10 alebo novšom.

Má tlačiareň štítkov M211 pripojenie cez Bluetooth?
Áno. Tlačiareň štítkov M211 sa dokáže pripojiť k zariadeniam, ktoré podporujú Bluetooth 4.2 alebo novší.

Má tlačiareň štítkov M211 pripojenie cez USB?
Nie. Tlačiareň bola navrhnutá na ovládanie výlučne pomocou mobilnej aplikácie Express Labels a technológie Bluetooth. 
Port USB-C na tlačiarni slúži výlučne na nabíjanie zariadenia.

Môžem sa k tlačiarni štítkov M211 pripojiť pomocou nastavení v mojom zariadení?
Nie. Párovanie a pripojenie cez Bluetooth sa vykonáva výlučne v mobilnej aplikácii Express Labels.

Môže viac ľudí pripojiť svoje zariadenia k jednej tlačiarni? 
Nie. Tlačiareň je navrhnutá na ovládanie jedným mobilným zariadením.

Môžeme pripojenie cez Bluetooth resetovať v tlačiarni štítkov M211?
Áno. Bluetooth je možné resetovať stlačením a podržaním tlačidla napájania na 5 sekúnd.

Aký je dosah pripojenia cez Bluetooth pre tlačiareň štítkov M211?
Max. 19,8 metra.

Je k dispozícii ovládač tlačiarne pre tlačiareň štítkov M211? 
Nie. Tlačiareň sa ovláda výlučne pomocou mobilnej aplikácie Express Labels a technológie Bluetooth.
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Môžem s tlačiarňou štítkov M211 používať počítačový softvér na dizajnovanie štítkov Brady 
Workstation? 
Softvér Brady Workstation sa dá používať na dizajnovanie štítkov pre tlačiareň štítkov M211, ale nedá sa používať na ich tlač. 
Ak chcete štítky tlačiť, musíte ich odoslať do mobilného zariadenia s aplikáciou Express Labels.

Môžem v aplikácii Express Labels zmeniť merné jednotky z britských na metrické?
Áno. Merné jednotky je možné nastaviť na britské (palce) alebo metrické (milimetre). 

Môžem v aplikácii Express Labels zmeniť angličtinu na iný jazyk? 
Áno. Môžete si vybrať spomedzi 25 možností jazyka. 

Koľko typov čiarových kódov tlačiareň štítkov M211 podporuje?
Mobilná aplikácia Brady Express Labels podporuje 22 rôznych typov čiarových kódov. 

Aký typ štítkov môžem tlačiť pomocou tlačiarne štítkov M211?
Mobilná aplikácia Express Labels má 11 sprievodcov dizajnom štítka na vytváranie samolaminovacích ovinovacích štítkov, tepelne 
zmršťovacích bužírok, káblových vlajočiek, štítkov na ističové skrinky, prepojovacie panely, svorkovnice, laboratórne sklíčka, skúmavky, 
vialky, ako aj bezpečnostné štítky a značenia potrubí.

Sú kazety so štítkami radu M21 kompatibilné s tlačiarňou štítkov M211?
Áno. Všetky kazety so štítkami radu M21 označené Brady Authentic sa dajú používať s tlačiarňou štítkov M211. 
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