Xerox® ColorQube® 9301 / 9302 / 9303
Αναγνώριση Λογισμικού
Έκδοση 3

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !

Μια νέα ενημέρωση λογισμικού είναι διαθέσιμη για το ColorQube 9301/9302/9303.
Η νέα έκδοση περιλαμβάνει τις τελευταίες βελτιώσεις για την τεχνολογία ConnectKey® 1.5
και μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν εκτυπωτή που περιέχει ήδη το ConnectKey, καθώς και σε
παλαιότερους εκτυπωτές οι οποίοι διαθέτουν προηγούμενες εκδόσεις υλικολογισμικού
(εκτός του ConnectKey). Πρέπει να προβείτε στη λήψη των σωστών αρχείων που
ανταποκρίνεται στο μοντέλο του μηχανήματός σας και στο τελικό μοντέλο που επιθυμείτε.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ConnectKey, επισκεφθείτε την τοποθεσία
www.xerox.com/ConnectKey

ΒΗΜΑ 1: Προσδιορισμός της τρέχουσας έκδοσης λογισμικού του
συστήματος
Εκτυπώστε μια αναφορά διαμόρφωσης από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή κάνοντας τα εξής:

A. Πατήστε το πλήκτρο Info
(Πληροφορίες).

B. Κάτω από την καρτέλα Machine
Information (Πληροφορίες
μηχανήματος), πατήστε το κουμπί
Information Pages
(Σελίδες πληροφοριών).
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C. Επιλέξτε Configuration Report (Αναφορά διαμόρφωσης)
και πατήστε το πλήκτρο Print (Εκτύπωση).

D. Αναζητήστε την επιλογή System Software Version (Έκδοση λογισμικού συστήματος) στην περιοχή με τίτλο
Common User Data (Κοινά δεδομένα χρήστη).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Φυλάξτε αυτήν την αναφορά διαμόρφωσης για αναφορά μέχρι να ολοκληρωθεί η
ενημέρωση λογισμικού.
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ΒΗΜΑ 2: Προσδιορισμός της διαδικασίας λήψης που θα ακολουθήσετε
Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για πρόσβαση στις οδηγίες λήψης και το αρχείο σύμφωνα με την έκδοση που
χρησιμοποιείτε και το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Εάν η έκδοση που αφορά
στο Λογισμικό συστήματος
ξεκινάει από:

Τότε το μοντέλο που
διαθέτετε είναι το:

Χρησιμοποιήστε αυτόν το σύνδεσμο για τη λήψη του λογισμικού:
Για να λάβετε την τελευταία έκδοση υλικολογισμικού ConnectKey
σε ένα μοντέλο με τεχνολογία ConnectKey:

071.180.xxx.xxxxx
ή μεταγενέστερη

Μοντέλο
9301 / 9302 / 9303
με τεχνολογία
ConnectKey

Σύνδεσμος για τη λήψη αρχείου:
CQ_930X_V072.18x.xxx.xxxxx
Σύνδεσμος για τις οδηγίες (συνιστάται):
Αναβάθμιση_στην_τελευταία_έκδοση_του_ConnectKey
V072.18x.xxx.xxxxx
Επιλογή 1: Για να λάβετε την τελευταία έκδοση υλικολογισμικού
εκτός ConnectKey σε ένα μοντέλο χωρίς τεχνολογία ConnectKey:

061.180.xxx.xxxxx

Μοντέλο
9301 / 9302 / 9303
χωρίς τεχνολογία
ConnectKey

Σύνδεσμος για τη λήψη αρχείου:
CQ_930X_V061.180.221.14709
Επιλογή 2: Για αναβάθμιση από ένα μοντέλο χωρίς τεχνολογία
ConnectKey στην τελευταία έκδοση υλικολογισμικού ConnectKey:
Διαβάστε παρακάτω σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη
διαδικασία 2 βημάτων προτού ξεκινήσετε την αναβάθμιση:
Διαδικασία_2_βημάτωνpστην_τελευταία_έκδοση ConnectKey

Αναβάθμιση από μοντέλο χωρίς τεχνολογία ConnectKey στην
τελευταία έκδοση ConnectKey (Διαδικασία 2 βημάτων)
Εάν η έκδοση που αφορά στο Λογισμικό συστήματος ξεκινάει από 061.180.xxx.xxxx και θέλετε να αναβαθμίσετε το
λογισμικό στην τελευταία έκδοση υλικολογισμικού ελεγκτή του ConnectKey, πρέπει να ολοκληρώσετε μια διαδικασία
αναβάθμισης 2 βημάτων.
1.

Πρώτα, πρέπει να ολοκληρώσετε μια ειδική διαδικασία αναβάθμισης από την έκδοση 061.180.xxx.xxxxx στην
έκδοση 071.181.203.05402. Η ειδική διαδικασία αναβάθμισης απαιτεί μια κενή μονάδα Flash USB, με
χωρητικότητα 1 GB ή μεγαλύτερη και η ολοκλήρωσή της διαρκεί, σε γενικές γραμμές, 1 με 2 ώρες.
Μπορείτε να βρείτε τις ειδικές οδηγίες αναβάθμισης σε αυτόν το σύνδεσμο.

2.

Στη συνέχεια, θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση υλικολογισμικού
ελεγκτή του ConnectKey. Αυτή η διαδικασία αναβάθμισης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας
®
των υπηρεσιών Centreware Internet Services και διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες
αναβάθμισης για αυτό το βήμα στο σύνδεσμο.

Παρόλο που δεν απαιτείται, συνιστάται να κάνετε ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, καθώς και
να εκμεταλλευθείτε στο έπακρο τις νέες λειτουργίες αυτής της αναβάθμισης λογισμικού. Κάντε κλικ εδώ για
περισσότερες πληροφορίες.
Για πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες λειτουργίες που περιλαμβάνονται στην αναβάθμιση, ανατρέξτε στη
διεύθυνση www.xerox.com/ConnectKey.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αν κάνετε αναβάθμιση σε ένα μοντέλο με τεχνολογία ConnectKey, μην πραγματοποιήσετε
υποβάθμιση σε μια έκδοση υλικολογισμικού εκτός ConnectKey χωρίς να ακολουθήσετε τη
σωστή διαδικασία. Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox αν πρέπει
να κάνετε υποβάθμιση σε ένα προηγούμενο μοντέλο χωρίς τεχνολογία ConnectKey.
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