
Instructiegids: A1245 MacBook Air 13” accu vervangen

Instructies om snel en simpel de A1245 batterij van je 13” 
MacBook Air te verwisselen. Bizzix: Specialist in MacBook 
accu’s!

A1245 MacBook accu is geschikt voor de 
MacBook Air 13” met typenummer A1237 en A1304
(begin 2008, eind 2008 en medio 2009)

Wat je exact geleverd krijgt als je de A1245 batterij bestelt bij Bizzix: 
 Phillips (kruiskop) schroevendraaier
 A1245 Hesker batterij

Stap 1: MacBook Air uitschakelen en prepareren
Er zijn geen risico’s verbonden aan het verwijderen en vervangen van de A1245 MacBook 
Air accu. Toch is het zoals bij alle werkzaamheden/reparaties met electronica aan te raden 
om ‘statisch te ontladen’. Dit kan simpelweg door een metalen tafelpoot of 
verwarmingsbuis kort vast te houden. 

Voordat je begint met schroeven dien je ervoor te zorgen dat de 13” MacBook Air volledig 
is uitgeschakeld. Vervolgens leg je de Mac gesloten op een stabiel oppervlak zonder 
oneffenheden die de casing eventueel zouden kunnen beschadigen. Je kan ter 
bescherming nog een doekje tussen het oppervlak en de MacBook te plaatsen. De A1496 
batterij zit net als de bodemplaat vastgeschroefd. Het is dus verstandig om een schaaltje 
of bakje erbij te houden om de schroefjes tijdelijk in te bewaren. 
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Stap 2: Bodemplaat losschroeven
Met de bijgeleverde Phillips schroevendraaier worden eerst de tien schroeven aan de 
achterkant van de Macbook Air losgedraaid. Let op: de schroeven hebben drie 
verschillende lengtematen. Zorg er dus voor dat je de schroeven apart van elkaar bewaart 
en op lengte sorteert in het bewaarschaaltje. 

Stap 3: Bodemplaat uitschuiven
Probeer de bodemplaat omhoog te tillen aan de bovenkant ter hoogte van de 
ventilatieopeningen door je vingers er tussen te plaatsen. 

Stap 4: Losmaken van de connector
De A1245 batterij wordt van stroom voorzien door een connector, de rechtstreekse 
verbinding tussen de accu en het logic board van de MacBook Air. Probeer de connector 
voorzichtig los te koppelen door de connector in horizontale richting uit het logic board te 
schuiven. 
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Stap 5: Losschroeven oude A1245 accu
De accu zit op negen plaatsen vastgeschroefd en ook deze schroeven kunnen met de 
speciale Phillips schroevendraaier losgemaakt worden. Let er op dat ook deze schroeven 
weer drie verschillende lengtes hebben.  

Stap 6: Oude accu verwijderen
Pak de batterij aan de zijkanten vast (niet bij de energiecel) en lift de oude A1245 uit de 
Macbook Air. 

Bizzix www.bizzix.nl
De MacBook specialist  013-2045005

https://www.bizzix.nl/
https://www.bizzix.nl/


Stap 7: Nieuwe A1245 accu plaatsen
Je kunt nu de nieuwe A1245 MacBook Air batterij gaan plaatsen. Nadat de batterij 
opnieuw is vastgeschroefd op negen plaatsen kan ook de connector weer verbonden 
worden. 

Gefeliciteerd, je 13” Macbook Air is van een gloednieuwe accu voorzien!

Wil je meer informatie over de A1245 MacBook Air 13” batterij van Bizzix? Via deze 
link ga je door naar de productpagina!
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