Vervang je A1375 MacBook Air 11” accu in 7 stappen
Zelf de A1375 batterij van je 11” MacBook Air vervangen? Volg eenvoudig de instructies
van Bizzix: Specialist in MacBook accu’s!
A1375 MacBook accu is geschikt voor de
MacBook Air 11” met typenummer A1370
(eind 2010)

Dit levert Bizzix als je de A1375 batterij bestelt:
 P5 Pentalobe schroevendraaier (oranje)
 TS5 schroevendraaier (groen)
 A1375 Hesker batterij

Stap 1: MacBook Air uitzetten en gesloten neerleggen
Je kunt de A1375 MacBook Air batterij zonder risico verwijderen en vernieuwen, maar net
als bij de meeste werkzaamheden met electronica is het goed om eerst statisch te
ontladen. Even een verwarmingsbuis of tafelpoot van metaal aanraken is wat dat betreft al
voldoende.
Zorg er voordat je begint in ieder geval voor dat de 11” MacBook Air uitgeschakeld is.
Verder is het belangrijk dat de Mac gesloten op een stabiel, schoon oppervlak komt te
liggen. Om beschadigingen aan de casing te voorkomen zou je bijvoorbeeld nog een
doekje tussen de casing en het werkoppervlak kunnen leggen. Ten slotte is het raadzaam
om een schaaltje naast de MacBook Air te leggen om de losse schroeven in te bewaren.
De bodemplaat zit net als de A1375 accu namelijk vastgeschroefd en de kleine schroefjes
kunnen gemakkelijk verloren raken.
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Stap 2: Bodemplaatschroeven losdraaien
De speciale P5 schroevendraaier die bij de batterij geleverd wordt kan gebruikt worden
om de bodemplaat los te schroeven. Het gaat hier om tien schroeven met twee
verschillende lengtematen. De twee schroeven bovenaan in het midden (waar de casing
aan het display bevestigd is) zijn namelijk iets langer. Vandaar dat het verstandig is om de
schroefjes in een schaaltje te bewaren en op lengte te sorteren.

Stap 3: Bodemplaat losmaken van MacBook
Zet je vingers tussen de bodemplaat en bovenkant van de MacBook (bij de uitgang van de
ventilatie) en til de plaat eruit.

Stap 4: Connector losklikken
De A1375 batterij wordt van stroom voorzien door een zogenaamde battery connector.
Deze connector zit vastgeklikt in het logic board van de MacBook Air. Voordat de accu
vervangen kan worden moet de connector eerst voorzichtig losgeklikt worden. Het beste
kan met een dun, liefst plastic voorwerp, de verbinding opgetild worden. Het is belangrijk
om niet overmatig veel kracht te zetten, maar met een soort hefbeweging de connector los
te klikken. Draai ten slotte het kabeltje van de connector voorzichtig weg zodat deze niet
per ongeluk weer vast kan klikken.
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Stap 5: A1375 accu-schroeven losmaken
De A1375 batterij is met een vijftal schroeven aan de MacBook Air casing bevestigd. Met
de bijgeleverde TS5 schroevendraaier kunnen deze gemakkelijk losgeschroefd worden.
Aangezien ook deze vijf schroeven verschillende lengtematen hebben is het verstandig
om ze weer op lengte te sorteren.

Stap 6: A1375 accu uit casing tillen
Til de batterij op door middel van de twee lipjes aan weerszijden van de accu. Let op dat
zes energiecellen niet fijngeknepen en daarmee beschadigd worden.

Stap 7: A1375 accu inbrengen
Je kunt nu de nieuwe A1375 batterij in de MacBook Air plaatsen. Klik de connector weer
vast en schroef daarna de vijf schroefjes weer terug.
Gefeliciteerd, je hebt de A1375 van je 11” MacBook Air met succes vervangen!
Mocht je meer informatie willen verkrijgen over de A1375 batterij van Bizzix, dan kun
je hier automatisch naar de productpagina gaan!
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