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Geachte klant,
Gefeliciteerd met de aankoop van uw pers. We wijzen u graag op onze de klantdocumentatie, die
flexibel van opzet is en u snel en efficiënt van antwoorden moet voorzien.
Deze brief bevat informatie over het verkrijgen, installeren en verwijderen van de documentatie voor de
pers. Tijdens het installeren van het systeem wordt de klantdocumentatie door de monteur van de
klantenservice geïnstalleerd, maar indien nodig kunt u de documentatie op twee manieren zelf
installeren:
 Download de klantdocumentatie voor de Iridesse-productiepers vanaf www.xerox.com en volg de
stappen onder Via www.xerox.com: de klantdocumentatie downloaden en installeren
 Zoek de dvd Klantdocumentatie voor de Iridesse-productiepers op. Volg de stappen onder Vanaf de
dvd: de klantdocumentatie installeren

Via www.xerox.com: de klantdocumentatie downloaden en installeren
1. Ga naar www.xerox.com en selecteer Support en vervolgens Support & Drivers.
2. In het veld Zoeken op product voert u Iridesse in en selecteert u Xerox Iridesse Production Press.
3. Selecteer de koppeling Documentatie.
4. Selecteer indien nodig de taal in het vervolgkeuzemenu Taal.
5. Selecteer de juiste downloadkoppeling voor uw locatie(s) onder Gebruikersdocumentatie.
 Voor het downloaden van het bestand voor de klantdocumentatie voor een Windows-computer
selecteert u Voor computers.
 Voor het downloaden van het bestand voor de klantdocumentatie voor een Macintoshcomputer selecteert u Voor Macintosh.
6. Volg de aanwijzingen voor het downloaden. Sla het installatiebestand (.exe) met Opslaan op de
computer op.

Op een computer met Microsoft® Windows®
1. Volg de voorgaande aanwijzingen voor het downloaden van de klantdocumentatie.
2. Als de download voltooid is, selecteert u Downloads weergeven. In het venster met downloads
zoekt u het exe-bestand op en selecteert u Uitvoeren.
3. Volg de aanwijzingen in het installatievenster op. Accepteer de standaardinstellingen en
selecteer Gereed. Selecteer Sluiten in het venster met downloads. De Iridesse-documentatie
wordt geïnstalleerd en er wordt een snelkoppeling op het bureaublad geplaatst.
4. Als het documentatievenster niet automatisch wordt geopend, dubbelklikt u op de snelkoppeling
voor de Iridesse-documentatie op het bureaublad als u de klantdocumentatie wilt weergeven.
Opmerking: als de melding "Geblokkeerde inhoud toestaan" wordt weergegeven, selecteert u
Geblokkeerde inhoud toestaan.

Met Mac OS X®
1. Volg de voorgaande aanwijzingen voor het downloaden van de klantdocumentatie. Het
toepassingsbestand (.app) is in een unzip-hulpprogramma opgenomen.
2. Ga op het bureaublad naar het bestand IridesseDoc.app.
3. Dubbelklik op het bestand IridesseDoc.app. Selecteer de taal voor het installatievenster en
vervolgens OK. De installatie start.
4. Volg de aanwijzingen in het installatieprogramma en selecteer Volgende. Accepteer de
standaardinstellingen.
5. Klik op Gereed als de installatie voltooid is. Er wordt een snelkoppeling en map voor de Iridessedocumentatie op het bureaublad geplaatst. De map bevat zowel het installatie- als het
verwijderingsprogramma.
6. Dubbelklik op de snelkoppeling voor de Iridesse-documentatie als u de klantdocumentatie wilt
openen en weergeven.

De klantdocumentatie verwijderen
Het bestand voor het verwijderen van de Iridesse-documentatie vindt u in de map voor de Iridessedocumentatie op het bureaublad. Op Windows-computers kunt u deze ook via het startmenu
bereiken. U verwijdert de gebruikersdocumentatie als volgt van het systeem:
1. Dubbelklik op de map met de Iridesse-documentatie om deze te openen en dubbelklik
vervolgens op Documentatie Iridesse verwijderen. Als het venster voor beheer van
gebruikersaccounts wordt weergegeven, selecteert u Ja.
2. Volg de aanwijzingen in het verwijderingsvenster en selecteer Volgende. Accepteer de
standaardinstellingen voor volledig verwijderen.
3. Klik op Gereed als het verwijderen voltooid is. De map met de Iridesse-documentatie en de
inhoud hiervan worden door het programma van het systeem verwijderd.
4. Bij Macintosh-computers klikt u als het app-bestand op het bureaublad blijft staan met de
rechtermuisknop op het bestand en selecteert u Naar prullenbak verplaatsen. Als op een
Windows-computer het exe-bestand achterblijft, markeert u het bestand en selecteert u
Verwijderen.

Van de dvd: de klantdocumentatie installeren
Installeer de documentatie op een Windows- of Macintosh-computer, wat u het fijnste vindt.
1. Plaats de dvd in het dvd-station van de Windows- of Macintosh-computer. Als het venster voor
automatisch afspelen wordt geopend, selecteert u Openen.
2. Ga in de klantdocumentatielijst naar de juiste Windows- of Macintosh-map voor de gewenste taal.
Open de map en kopieer het exe- (Windows) of app-bestand (Macintosh) naar uw bureaublad.
3. Dubbelklik op het exe- of app-bestand voor het uitvoeren van het programma. Na voltooiing wordt
er een installatievenster voor de Iridesse-klantdocumentatie geopend. Als het venster voor beheer
van gebruikersaccounts wordt weergegeven, selecteert u Ja.
4. Als het installatievenster wordt weergegeven selecteert u de taal en vervolgens OK. Selecteer voor
elke stap Volgende of Installeren en accepteer de standaardselecties. De documentatie wordt door
het installatieprogramma geïnstalleerd. Selecteer Gereed als het installeren is voltooid. Er wordt een
snelkoppeling en map voor de Iridesse-documentatie op het bureaublad geplaatst.
Opmerking: de klantdocumentatie wordt automatisch geopend. Selecteer indien nodig
Geblokkeerde inhoud toestaan.
5. Als het klantdocumentatievenster niet automatisch wordt geopend, dubbelklikt u op de
snelkoppeling voor de Iridesse-documentatie.
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