Xerox® Iridesse®-productiepers
Klantdocumentatie
Installatie- en deïnstallatie-instructies
September 2020
702P08474

Geachte klant,
Gefeliciteerd met de aankoop van uw Xerox® Iridesse®-productiepers. Wij zijn verheugd u te kunnen
voorzien van klantdocumentatie die flexibel van opzet is en die u snel en efficiënt antwoord geeft.
Deze brief bevat informatie over het verkrijgen, installeren en deïnstalleren van documentatie die de
Pers ondersteunt. Tijdens de installatie van het systeem installeert uw klantenservicemonteur de
klantendocumentatie, maar indien nodig kunt u deze downloaden en installeren via www.xerox.com.

Download en installeer klantendocumentatie
1. Ga naar www.xerox.com en selecteer Klantenservice gevolgd door Alle ondersteuning en
drivers.
In het veld Alle ondersteuning zoeken – Van apparaten tot drivers, typt u Iridesse, of Xerox
Iridesse-productiepers en drukt u op Enter.
2. Klik op het tabblad Alle inhoud.
3. Om de webpagina Documentatie te bekijken, klikt u op Documentatie -Xerox Iridesseproductiepers.
4. Klik op het tabblad Documentatie.
5. Scrol naar Hoe installeer ik Xerox Iridesse-productiepersdocumentatie en klik vervolgens onder
DOWNLOAD bij Zie ook op Overige.
6. Klik bij de Xerox Iridesse-productiepersdocumentatie op DOWNLOAD.
7. Navigeer naar het gedownloade bestand en pak het uit.

Voor een Microsoft® Windows®-PC
1. Volg de vorige instructies om de klantendocumentatie te downloaden.
2. Nadat het downloaden is voltooid, selecteert u Downloads bekijken. Zoek in het venster
Downloads bekijken en volgen het .exe-bestand en selecteer Uitvoeren.
3. Volg de aanwijzingen in het installatievenster. Accepteer de standaardinstellingen en selecteer
Gereed. Selecteer Sluiten in het venster Downloads weergeven. Het systeem installeert een
snelkoppeling voor Iridesse-documentatie op het bureaublad.
4. Als het documentatievenster niet automatisch wordt geopend, dubbelklikt u op de snelkoppeling
Iridesse-documentatie op het bureaublad om de klantdocumentatie te bekijken.
Opmerking: Als het bericht “Geblokkeerde inhoud toestaan” verschijnt, selecteert u
Geblokkeerde inhoud toestaan.

Voor Mac OS X®
1. Volg de vorige instructies om de klantendocumentatie te downloaden. Een uitpakprogramma
bevat het aanvraagdossier (.app).
2. Zoek vanaf het bureaublad het bestand IridesseDoc.app op.
3. Dubbelklik op het bestand IridesseDoc.app. Selecteer de taal voor het installatievenster en klik
op OK. De installatie begint.
4. Volg de aanwijzingen in het installatieprogramma en selecteer Volgende. Accepteer de
standaardinstellingen.
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5. Wanneer de installatie is voltooid, selecteert u Gereed. Er verschijnt een snelkoppeling naar
Iridesse-documentatie en een map op het bureaublad. De map bevat zowel de installatie- als de
deïnstallatietoepassingen.
6. Dubbelklik op de snelkoppeling Iridesse-documentatie om de klantendocumentatie te openen en
te bekijken.

De klantendocumentatie deïnstalleren
Het Iridesse-documentatie deïnstalleren-bestand bevindt zich in de map Iridesse-documentatie op
het bureaublad. Bij een PC heeft u ook toegang via het Startmenu. Om de gebruikersdocumentatie
uit het systeem te verwijderen:
1. Dubbelklik op de map Iridesse-documentatie om de map te openen en dubbelklik vervolgens op
Iridesse-documentatie deïnstalleren.. Als het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt,
selecteert u Ja.
2. Volg de aanwijzingen in het deïnstallatieprogramma en selecteer Volgende. Accepteer de
standaardinstellingen voor een volledige deïnstallatie.
3. Wanneer de installatie is voltooid, selecteert u Gereed. Het programma verwijdert de map
Iridesse-documentatie en de inhoud van het systeem.
4. Gebruikt u een Mac en blijft het app-bestand op uw bureaublad blijft staan? Klik met de
rechtermuisknop op het bestand en selecteer Verplaats naar de prullenmand. Als op PC het
exe-bestand blijft staan, markeert u het bestand en selecteert u Verwijderen.
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