Xerox® ColorQube® 9301/9302/9303
Identifisering av programvare
Versjon 3

NB!

En ny fastvareoppdatering er tilgjengelig for ColorQube 9301/9302/9303. Den nye versjonen
inneholder de siste forbedringene av ConnectKey® 1.5-teknologien og kan installeres på maskiner som
allerede inneholder ConnectKey, i tillegg til på eldre maskiner som har tidligere fastvareversjoner (ikkeConnectKey). Du må laste ned riktige filer for din modell og for modellen du ønsker å bruke. Hvis du vil
ha mer informasjon om ConnectKey, kan du gå til www.xerox.com/ConnectKey.

TRINN 1: Finn ut hvilken versjon av systemprogramvaren som er i bruk
Skriv ut en konfigurasjonsrapport fra frontpanelet på maskinen ved å gjøre følgende:

A. Trykk på Info (Informasjon)knappen.

B. Trykk på Information
Pages-knappen (Informasjonssider)
i kategorien Machine Information
(Maskininformasjon).

Identifisering av programvare for Xerox ColorQube 9301/9302/9303

C. Velg Configuration Report (Konfigurasjonsrapport), og trykk
på Print-knappen (Skriv ut).

D. Se etter System Software Version (Versjon av systemprogramvare) under Common User Data (Felles brukerdata).

NB!

Behold denne konfigurasjonsrapporten som en referanse til etter at programvareoppdateringen
er fullført.
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TRINN 2: Finn ut hvilken nedlastingsprosess du skal følge
Bruk denne tabellen til å finne instruksjonene for nedlasting og filen som skal lastes ned, i henhold til din nåværende
versjon og versjonen du ønsker å bruke.
Hvis versjonen av
systemprogramvare
starter med:

Har du følgende
modell:

Bruk denne koplingen til å laste ned fastvare:
Slik laster du inn den nyeste ConnectKey-fastvaren på en
ConnectKey-modell:

071.180.xxx.xxxxx
eller høyere

ConnectKey-modell
9301/9302/9303

Kopling til filen du må laste ned: CQ_930X_V072.18x.xxx.xxxxx
Kopling til instruksjoner (anbefales):
Oppgrader til siste versjon av ConnectKey_V072.18x.xxx.xxxxx
Valg 1: Slik laster du inn den nyeste ikke-ConnectKey-fastvaren
på en ikke-ConnectKey-modell:
Kopling til filen du må laste ned: CQ_930X_V061.180.221.14709

061.180.xxx.xxxxx

Ikke-ConnectKeymodell
9301/9302/9303

Valg 2: Slik oppgraderer du fra en ikke-ConnectKey-modell til
den nyeste ConnectKey-fastvaren:
Les den viktige informasjonen under om totrinnsprosessen før du
starter oppgraderingen:
Totrinnsoppgradering_til_nyeste_ConnectKey

Oppgradere fra ikke-ConnectKey til den nyeste ConnectKey-modellen
(totrinnsprosess)
Hvis versjonen av systemprogramvaren starter med 061.180.xxx.xxxx og du vil oppgradere til den nyeste ConnectKeykontrollerfastvaren, må du gå gjennom en totrinnsprosess.
1.

Først må du utføre en spesiell oppgradering fra 061.180.xxx.xxxxx til 071.181.203.05402. Denne prosessen
krever en tom USB-minnepinne med en kapasitet på 1 GB eller mer og tar vanligvis én til to timer. Du finner
oppgraderingsinstruksjonene på denne koplingen.

2.

Da kan du oppgradere til den nyeste ConnectKey-kontrollerfastvaren. Du kan utføre denne oppgraderingen fra
®
nettstedet CentreWare Internet Services. Det tar omtrent 30 minutter. Du finner oppgraderingsinstruksjonene
for dette trinnet på denne koplingen.

Selv om det ikke kreves, anbefales det sterkt at du også oppdaterer skriverdriveren for å utnytte de nye funksjonene i
denne programvareoppgraderingen fullt ut. Klikk her hvis du vil ha mer informasjon.
Gå til www.xerox.com/ConnectKey hvis du vil ha mer informasjon om tilleggsfunksjonene som er inkludert i
oppgraderingen.
NB!

Hvis du oppgraderer til en ConnectKey-modell, må du ikke nedgradere til en ikke-ConnectKeyfastvareversjon uten å følge den riktige fremgangsmåten. Kontakt Xerox Kundesupport hvis du har behov
for å nedgradere til en tidligere ikke-ConnectKey-modell.
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