
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ!  K dispozici je nová aktualizace firmwaru pro přístroje ColorQube 9301/9302/9303.  
Tato nová verze obsahuje nejnovější vylepšení technologie ConnectKey® 1.5 a lze ji nainstalovat 
jak do přístrojů, které již obsahují technologii ConnectKey, tak do starších přístrojů s dřívějšími 
verzemi firmwaru (bez technologie ConnectKey). Je nutné stáhnout správné soubory, které 
odpovídají modelu vašeho přístroje a požadovanému výslednému modelu. Další informace o 
technologii ConnectKey naleznete na adrese www.xerox.com/ConnectKey 

 

KROK 1: Zjištění aktuální verze systémového softwaru 
 

Pomocí následujícího postupu vytiskněte z předního panelu přístroje sestavu konfigurace: 

 
 

A.  Stiskněte tlačítko Info (Informace).  

 

 

 

B.  Na kartě Machine Information 
(Informace o přístroji) stiskněte 
tlačítko Information Pages 
(Informační strany). 
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C.  Vyberte položku Configuration Report (Sestava 
konfigurace) a stiskněte tlačítko Print (Tisk).  

 

 

 

D.  V části Common User Data (Obecná uživatelská data) vyhledejte položku System Software Version   
(Verze systémového softwaru). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ!   Tuto sestavu konfigurace si uchovejte pro další potřebu, dokud nebude aktualizace  
softwaru dokončena.   
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KROK 2: Zjištění postupu stahování, který je třeba provést 
 

V následující tabulce vyhledejte odkazy na pokyny a soubor ke stažení na základě používané verze a požadovaného 
výsledku.  

Počáteční číslo verze 
systémového softwaru: Váš model: Odkaz na stažení firmwaru: 

071.180.xxx.xxxxx  
nebo vyšší 

Model  
9301 / 9302 / 9303  

s technologií 
ConnectKey 

Zavedení nejnovějšího firmwaru s technologií ConnectKey do 
modelu s technologií ConnectKey: 
 
Odkaz na soubor ke stažení: CQ_930X_V072.18x.xxx.xxxxx 
 
Odkaz na pokyny (doporučeno): 
Upgrade_na_nejnovější_technologii_ConnectKey_V072.18x.x
xx.xxxxx 

061.180.xxx.xxxxx 

Model  
9301 / 9302 / 9303  

bez technologie 
ConnectKey 

Možnost 1: Zavedení nejnovějšího firmwaru bez technologie 
ConnectKey do modelu bez technologie ConnectKey: 
 
Odkaz na soubor ke stažení: CQ_930X_V061.180.221.14709 

Možnost 2: Upgrade modelu bez technologie ConnectKey na 
nejnovější firmware s technologií ConnectKey: 
 
Před zahájením upgradu si přečtěte níže uvedené důležité 
informace o dvoufázovém postupu: 
Dvoufázový_upgrade_na_nejnovější_technologii_ConnectKey 

 

Upgrade modelu bez technologie ConnectKey na nejnovější  
model s technologií ConnectKey (dvoufázový proces) 

Pokud verze systémového softwaru začíná na 061.180.xxx.xxxx a chcete upgradovat na nejnovější firmware kontroléru 
ConnectKey, je nutné provést dvoufázový proces.  

1. Nejprve je nutné provést speciální proces upgradu z verze 061.180.xxx.xxxxx na verzi 071.181.203.05402.  
Tento speciální proces upgradu vyžaduje prázdnou jednotku USB flash s kapacitou 1 GB nebo vyšší a obvykle  
trvá 1 až 2 hodiny. Pokyny k provedení speciálního upgradu najdete na tomto odkazu. 

2. Potom budete moci upgradovat na nejnovější firmware kontroléru ConnectKey. Tento upgrade lze provést 
prostřednictvím webové stránky služby Centreware® Internet Services a trvá přibližně 30 minut. Pokyny k 
provedení upgradu pro tento krok najdete na tomto odkazu.  

Třebaže to není nutné, důrazně doporučujeme, abyste aktualizovali ovladač tiskárny a mohli tak plně využívat nové 
funkce, které poskytuje tato aktualizace softwaru. Další informace získáte kliknutím sem. 

Informace o dalších funkcích, které jsou součástí upgradu, získáte na adrese http://www.xerox.com/ConnectKey. 

UPOZORNĚNÍ!  Pokud jste upgradovali na model s technologií ConnectKey, neprovádějte downgrade na verzi 
firmwaru bez technologie ConnectKey bez dodržení správného postupu. Pokud potřebujete provést 
downgrade na předchozí model bez technologie ConnectKey, kontaktujte centrum podpory 
zákazníků Xerox. 

 
 

© 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a obrazová značka® a ColorQube™ jsou ochrannými známkami společnosti Xerox 
Corporation ve Spojených státech amerických anebo v jiných zemích.  
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