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Drukarka etykiet M211 
Pytania i odpowiedzi

Jak działa drukarka etykiet M211?
Drukarka etykiet M211 jest obsługiwana wyłącznie przez aplikację mobilną Brady Express Labels. Aplikacja ta pozwala 
na projektowanie i drukowanie etykiet do różnych zastosowań przemysłowych.

Czy aplikacja mobilna Express Labels jest kompatybilna z urządzeniami z systemem iOS 
i Android?
Tak. Jest obsługiwana przez system Android 6.0 lub nowszy oraz iOS 10 lub nowszy.

Czy drukarka etykiet M211 jest wyposażona w łączność Bluetooth?
Tak. Drukarka etykiet M211 może łączyć się z każdym urządzeniem obsługującym standard Bluetooth 4.2 lub nowszy.

Czy drukarka etykiet M211 jest wyposażona w złącze USB?
Nie. Drukarka została zaprojektowana do obsługi wyłącznie za pomocą aplikacji mobilnej Express Labels przy użyciu technologii 
Bluetooth. Port USB-C w drukarce służy wyłącznie do ładowania urządzenia.

Czy mogę połączyć się z drukarką etykiet M211 za pomocą ustawień mojego urządzenia?
Nie. Parowanie Bluetooth i połączenia są obsługiwane wyłącznie przez aplikację mobilną Express Labels.

Czy do jednej drukarki może podłączyć swoje urządzenia kilka osób? 
Nie. Drukarka została zaprojektowana do obsługi przez jedno urządzenie mobilne.

Czy mogę zresetować połączenie Bluetooth w drukarce etykiet M211?
Tak. Połączenie Bluetooth można zresetować, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 5 sekund.

Jaki jest zasięg łączności Bluetooth w drukarce etykiet M211?
Do 19,8 m.

Czy dostępny jest sterownik dla drukarki etykiet M211? 
Nie. Drukarka jest obsługiwana wyłącznie za pomocą aplikacji mobilnej Express Labels przy użyciu technologii Bluetooth.
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Czy z drukarką etykiet M211 mogę używać oprogramowania do projektowania etykiet Brady 
Workstation na komputer stacjonarny? 
Za pomocą oprogramowania Brady Workstation można projektować etykiety dla drukarki etykiet M211, ale nie można ich drukować. 
W celu wydrukowania etykiet należy je udostępnić za pomocą urządzenia mobilnego z aplikacją mobilną Express Labels.

Czy w aplikacji Express Labels można zmienić jednostkę miary z imperialnej na metryczną?
Tak. Można ustawić jednostki miary na imperialne (cale) lub metryczne (milimetry). 

Czy w aplikacji Express Labels można zmienić język z angielskiego na inny? 
Tak. Do wyboru jest ponad 25 opcji językowych. 

Ile typów kodów kreskowych jest obsługiwanych przez drukarkę etykiet M211?
Aplikacja mobilna Brady Express Labels obsługuje 22 typy kodów kreskowych. 

Jakiego typu etykiety można drukować przy użyciu drukarki etykiet M211?
Aplikacja mobilna Express Labels zawiera 11 instrukcji projektowania etykiet do tworzenia samolaminujących owijek, koszulek 
termokurczliwych, flag kablowych, etykiet na rozdzielnice, etykiet na panele krosownicze, etykiet na listwy zaciskowe, etykiet na 
szkiełka, etykiet na probówki, etykiet na fiolki, etykiet bezpieczeństwa i znaczników rur.

Czy wszystkie kasety z etykietami serii M21 są kompatybilne z drukarką etykiet M211?
Tak. W drukarce etykiet M211 można stosować wszystkie kasety z etykietami z serii M21 oznaczone symbolem Brady Authentic. 
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