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M211 Etikettskrivare 
Frågor och svar

Hur fungerar M211 Etikettskrivare?
M211 Etikettskrivare används enbart med mobilappen Brady Express Labels. Med den här appen kan du designa och skriva 
ut etiketter för flera olika industriapplikationer.

Är mobilappen Express Labels kompatibel med både iOS- och Android-enheter?
Ja. Den stöds på Android 6.0 eller senare och iOS 10 eller senare.

Har M211 Etikettskrivare en Bluetooth-anslutning?
Ja. M211 Etikettskrivare kan ansluta till alla enheter som har stöd för Bluetooth 4.2 eller senare.

Har M211 Etikettskrivare en USB-anslutning?
Nej. Skrivaren har utformats för att endast användas med mobilappen Express Labels genom Bluetooth-teknik. USB-C-porten 
på skrivaren är endast till för att ladda enheten.

Kan jag ansluta till min M211 Etikettskrivare med mina enhetsinställningar?
Nej. Parkoppling och anslutning med Bluetooth hanteras endast i mobilappen Express Labels.

Kan flera personer ansluta enheterna till samma skrivare? 
Nej. Skrivaren är utformad för att användas med en enda mobilenhet.

Kan jag återställa Bluetooth-anslutningen på min M211 Etikettskrivare?
Ja. Det går att återställa Bluetooth genom att trycka på och hålla ned strömbrytaren i 5 sekunder.

Vad är Bluetooth-räckvidden för M211 Etikettskrivare?
Upp till 19,8 meter.

Finns det en tillgänglig skrivardrivrutin för M211 Etikettskrivare? 
Nej. Skrivaren drivs endast med mobilappen Express Labels genom Bluetooth-teknik.
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Kan jag använda Brady Workstation skrivbordsprogramvara för etikettdesign med M211 
Etikettskrivare? 
Brady Workstation kan användas till att designa etiketter till M211 Etikettskrivare men inte till att skriva ut dem. För att skriva ut måste 
etiketter delas med en mobilenhet som har mobilappen Express Labels.

Kan jag ändra måttsystemet från imperial till metriskt i Express Labels?
Ja. Du kan ange måttsystemet som imperial (tum) eller metriskt (millimeter). 

Kan jag byta från engelska till något annat språk i Express Labels? 
Ja. Välj mellan över 25 språkalternativ. 

Hur många streckkodstyper stöds av M211 Etikettskrivare?
Mobilappen Brady Express Labels har stöd för 22 olika streckkodstyper. 

Vilken typ av etiketter kan jag skriva ut med M211 Etikettskrivare?
Mobilappen Express Labels har 11 etikettdesignguider för att skapa självlaminerande omslutande värmekrymphylsor, kabelflaggor, 
brytardosetiketter, patchpaneletiketter, kopplingsplintetiketter, objektglasetiketter, röretiketter, vialetiketter, säkerhetsetiketter och 
rörmärkning.

Är alla M21 Series materialkassetter kompatibla med min M211 Etikettskrivare?
Ja. Alla M21 Series materialkassetter märkta med Brady Authentic kan användas med M211 Etikettskrivare. 
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