Xerox® ColorQube® 8700 / 8900
Softwareidentifikation
Version 3

BEMÆRK! Der er en ny firmware-opdatering tilgængelig for ColorQube 8700/8900. Den nye version indeholder de
seneste forbedringer til ConnectKey 1.5 Technology, og kan installeres på en maskine, der allerede
indeholder ConnectKey, samt ældre maskiner, som er på tidligere firmwareversioner (ikke-ConnectKey).
Sørg for at downloade den fil(er), der passer til din maskinmodel og den model, du ønsker. Gå til
www.xerox.com/ConnectKey for flere oplysninger om ConnectKey.

TRIN 1: Afgør den aktuelle systemsoftwareversion
Udskriv en konfigurationsrapport fra maskinens betjeningspanel ved at gøre følgende:

A. Tryk på knappen Machine Status
(Maskinstatus).

B. På fanen Machine Information
(Maskininformation) skal du trykke på
knappen Information Pages
(Informationsark).
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C. Vælg Configuration Report (Konfigurationsrapport)
og tryk på knappen Print (Udskriv).

D. Find System Software Version (systemsoftwareversionen) under afsnittet
Common User Data (Brugerdata).

BEMÆRK!

Gem denne konfigurationsrapport som reference, indtil softwareopdateringen
er fuldført.
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TRIN 2: Afgør, hvilken downloadproces der skal følges
Brug følgende tabel til at få adgang til downloadinstruktionerne og den fil, der skal downloades i henhold til den version,
du kører og det resultat, du ønsker at opnå.
Hvis
systemsoftwareversionen
starter med:

071.161.xxx.xxxxx
eller senere versioner

Så har du
modellen:

ConnectKeymodel
8700 / 8900

Anvend denne link til at downloade firmware:
Sådan indlæses den nyeste ConnectKey-firmware på en
ConnectKey-model:
Link til at downloade fil: CQ_8700.8900_V072.16x.xxx.xxxxx
Link til instruktioner:
Opgrader_Til_Nyeste_ConnectKey_V072.18x.xxx.xxxxx

071.160.xxx.xxxxx

Ikke-ConnectKey
model
8700 / 8900

Sådan opgraderes fra en ikke-ConnectKey-model til den nyeste
ConnectKey-firmware:
Læs vigtige oplysninger herunder om 2-trins processen, før du
starter opgraderingen:
2_Trin_Opgradering_Til_Nyeste_ConnectKey

Opgradering fra ikke-ConnectKey til nyeste ConnectKey-model (2-trins proces)
Forsigtig:

Du kan miste nogle printerindstillinger, når du opgraderer fra ikke-ConnectKey til ConnectKey.
Klik her for flere oplysninger.
Hvis systemsoftwareversionen starter med 071.160.xxx.xxxx og du ønsker at opgradere til den nyeste ConnectKey
controller-firmware, skal du udføre en 2-trins proces.
1.

Først skal du udføre en speciel opgraderingsproces fra 071.160.xxx.xxxxx til 071.161.203.09300. Den specielle
opgraderingsproces kræver et tomt USB-flashdrev og en kapacitet på 2 til 8 GB, og tager som regel
1 til 2 timer om af gennemføre. Instruktioner for den specielle opgradering kan findes via dette link.

2.

Så vil du være i stand til at opgradere til den nyeste ConnectKey controller-firmware. Denne opgraderingsproces
kan udføres via websiden Centreware® Internet Services og tager ca. 30 minutter. Opgraderingsinstruktioner
for dette trin kan findes via dette link.

Selvom det ikke er påkrævet, anbefales det, at du også opdaterer dine printerdrivere for at få fuldt udbytte af de nye
funktioner i denne softwareopgradering. Klik her for flere oplysninger.
For information om de andre funktioner inkluderet i opgraderingen skal du gå til www.xerox.com/ConnectKey.
BEMÆRK!

Hvis du opgraderer til en ConnectKey-model, skal du ikke nedgradere til en ikke-ConnectKey
firmwareversion uden at følge den korrekte proces. Kontakt Xerox kundesupport, hvis du nedgraderer
til en tidligere ikke-ConnectKey model.
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