
How-to: A1185 MacBook 13” accu vervangen!

Vervanginstructies voor de A1185 MacBook 13” batterij: vervang zelf in 5 stappen simpel 
je MacBook batterij. Bizzix: Specialist in MacBook accu’s!

A1185 MacBook accu is geschikt voor de 
MacBook 13” met typenummer A1181 
(2005, eind 2006, medio 2007, eind 2007, begin 2008,  
eind 2008, begin 2009 en medio 2009)

Wat je exact geleverd krijgt als je de A1185 batterij bestelt bij Bizzix: 
 A1185 Hesker accu

Stap 1: A1181 MacBook uitzetten en klaarleggen
Het vervangen van de A1185 MacBook batterij voor de 13-inch MacBook A1181 brengt 
geen enkel risico met zich mee en kan gemakkelijk door iedereen thuis gedaan worden.

Zorg dat de 13” MacBook uitgeschakeld is en leg het apparaat gesloten op een vlakke 
ondergrond. Let op dat het oppervlak onder de MacBook stabiel is en zonder 
oneffenheden die de casing kunnen beschadigen. De accu is nu zichtbaar en wordt op zijn 
plek gehouden middels een slotje.
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Stap 2: A1185 MacBook accu losschroeven
Pak een muntje van 5 eurocent of 10 eurocent en draai het slotje van de MacBook open 
door deze een kwartslag naar rechts te draaien. 

Stap 3: A1185 batterij verwijderen
De accu kan nu uit de MacBook getild worden.

Stap 4: Nieuwe A1185 MacBook accu terug plaatsen 
Verwijder alle plastic folie van de nieuwe A1185 Hesker batterij en zet deze terug in de 
MacBook. Kantel de accu eerst tegen de zijkant van de MacBook aan en laat de accu 
daarna naar beneden zakken aan de kant van het slotje. Hou de accu naar beneden 
gedrukt en draai dan het slotje weer een kwartslag terug naar links met het muntje.

Stap 5: A1181 MacBook opstarten
De MacBook kan nu weer rechtgezet worden en opgestart worden. Zorg dat je de accu 
eerst helemaal laat opladen naar de 100% voordat je de batterij in gebruikt neemt.

Gefeliciteerd! Jouw 13” MacBook is nu weer klaar voor gebruik.

Wil je graag meer informatie over de A1185 MacBook 13” batterij van Bizzix? Ga hier 
direct door naar de productpagina!
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