
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUOMIO!  Nyt on ColorQube 9301/9302/9303 -koneeseen saatavilla uusi laiteohjelmistopäivitys. Uudessa 
versiossa on parannuksia ConnectKey® 1.5 -teknologiaan ja se voidaan asentaa sekä koneisiin, joissa 
on jo ConnectKey, että koneisiin, joissa on jokin vanhempi laiteohjelmisto (ei ConnectKeytä). Lataa 
oikea, omaa konemalliasi ja haluamaasi mallia vastaava tiedosto. Lisätietoja ConnectKeystä on 
osoitteessa www.xerox.com/ConnectKey 

 

VAIHE 1: Selvitä järjestelmän nykyinen ohjelmistoversio. 
 

Tulosta konfigurointiraportti koneen ohjaustaulusta seuraavalla tavalla: 

 
 

A.  Paina Info-näppäintä.  

 

 

 

B.  Valitse Machine Information 
(Laitetietoja) -kortista  
Information Pages (Tietosivut). 
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C.  Valitse Configuration Report (Konfigurointiraportti) ja 
valitse Print (Tulosta).  

 

 

 

D.  Etsi Common User Data (Yleiset käyttäjätiedot) -kohdasta System Software Version (Järjestelmän 
ohjelmistoversio). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUOMIO!   Säilytä tämä konfigurointiraportti, kunnes ohjelmiston päivitys on valmis.   
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VAIHE 2: Valitse latausprosessi, jota sinun tulisi seurata 
 

Seuraavan taulukon avulla voit määrittää ladattavan tiedoston käytössäsi olevan version ja haluamasi lopputuloksen 
perusteella.  

Jos järjestelmän 
ohjelmistoversio alkaa 

seuraavasti: 
Konemallisi on: Käytä tätä linkkiä laiteohjelmiston lataamiseen: 

071.180.xxx.xxxxx  
tai uudempi 

ConnectKey-malli 
9301 / 9302 / 9303 

Uusimman ConnectKey-laiteohjelmiston lataaminen 
ConnectKey-koneeseen: 
 
Linkki tiedoston lataamiseen: CQ_930X_V072.18x.xxx.xxxxx 
 
Linkki ohjeisiin (suositellaan): 
Päivitys_uusimpaan_ConnectKeyhin_V072.18x.xxx.xxxxx 

061.180.xxx.xxxxx 
Muu kuin 

ConnectKey-malli 
9301 / 9302 / 9303 

Vaihtoehto 1: uusimman ei-ConnectKey-laiteohjelmiston 
lataaminen ei-ConnectKey-koneeseen: 
 
Linkki tiedoston lataamiseen: CQ_930X_V061.180.221.14709 

Vaihtoehto 2: ei-ConnectKey-koneen päivittäminen 
uusimmalla ConnectKey-laiteohjelmistolla: 
 
Lue seuraavat tärkeät  kaksivaiheista prosessia  koskevat ohjeet 
ennen päivityksen aloittamista: 
Kaksivaiheinen_päivitys_uusimpaan_ConnectKeyhin 

 

Ei-ConnectKey-koneen päivittäminen uusimmaksi ConnectKey-malliksi 
(kaksivaiheinen prosessi) 

Jos järjestelmän ohjelmistoversio alkaa numeroin 061.180.xxx.xxxx ja haluat päivittää sen uusimmaksi ConnectKey 
Controller -versioksi, sinun on suoritettava kaksivaiheinen prosessi.  

1. Ensin sinun on suoritettava erikoispäivitys versiosta 061.180.xxx.xxxxx versioon 071.181.203.05402. Tämä 
päivitys vaatii tyhjän, vähintään 1 Gt:n USB-muistitikun ja kestää yleensä 1–2 tuntia. Päivitysprosessin 
ohjeet löytyvät tästä linkistä. 

2. Tämän jälkeen voit päivittää koneen uusimmalla ConnectKey Controller -laiteohjelmistolla. Tämä päivitys 
voidaan tehdä Centreware® Internet Services -sivuston kautta ja kestää noin 30 minuuttia. Tämän 
päivitysvaiheen ohjeet löytyvät tästä linkistä.  

On suositeltavaa, vaikkakaan ei välttämätöntä, että päivität myös tulostinajurin. Näin varmistat, että saat käyttöösi 
kaikki päivitykseen sisältyvät uudet ominaisuudet. Lisätietoja saat napsauttamalla tässä. 

Lisätietoja päivitykseen sisältyvistä lisäominaisuuksista saat osoitteesta www.xerox.com/ConnectKey. 

HUOMIO!  Jos päivität koneesi ConnectKey-koneeksi, älä palauta ConnectKeytä edeltävää versiota 
noudattamatta oikeata prosessia. Jos on tarpeen palauttaa ConnectKeytä edeltävä versio, ota 
yhteyttä Xeroxin asiakaspalveluun. 

© 2014 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox®, Xerox ja kuviomerkki® ja ColorQube™ ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä 
Yhdysvalloissa ja/tai muissa muissa maissa.  
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