
Instructies om de A1495 MacBook accu te vervangen

A1495 MacBook Air 11” accu zelf vervangen? Volg eenvoudig het 7-stappenplan van 
Bizzix: Specialist in MacBook batterijen!

A1495 MacBook accu is geschikt voor de 
MacBook Air 11” met typenummer A1465
(medio 2013, begin 2014,  begin 2015)

Bizzix levert het volgende als je de A1495 batterij bestelt: 
 P5 Pentalobe schroevendraaier (oranje)
 TS5 schroevendraaier (groen)
 A1495 Hesker batterij 

Stap 1: Uitgeschakelde MacBook Air gesloten klaarleggen
Er zit geen risico verbonden aan het vervangen van de A1495 batterij, maar net als bij de 
meeste reparaties met electronica is het altijd goed om eerst te zorgen dat je statisch 
ontladen bent. Het vastpakken van een verwarmingsbuis of metalen tafelpoot is wat dat 
betreft al voldoende. 

Om te beginnen moet de MacBook volledig uitgeschakeld en gesloten zijn. Vervolgens is 
het van belang dat de 11” MacBook Air op een schone, vlakke ondergrond komt te liggen. 
Ter bescherming van de casing zou je nog een doek tussen de ondergrond en Mac 
kunnen leggen. Hou bovendien een bakje bij de hand om de losse schroefjes in te 
bewaren. De schroefjes waarmee de batterij en bodemplaat vastgeschroefd zitten zijn erg 
klein en makkelijk kwijt te raken.    
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Stap 2: Schroefjes uit bodemplaat losdraaien 
De onderkant van de MacBook Air wordt bedekt met een bodemplaat, welke met tien 
schroeven aan de casing zit bevestigd. Let op: de twee middelste schroefjes van de 
bovenste rij (bij het display) zijn iets langer dan de rest. Sorteer deze schroefjes dus op 
lengte als je ze in een bakje bewaart. Alle bodemplaatschroeven kunnen eenvoudig 
losgedraaid worden met behulp van de speciale P5 schroevendraaier.

Stap 3: Bodemplaat uit de MacBook Air tillen
Als je je vingers tussen de casing en de bodemplaat plaatst, kun je de plaat eenvoudig 
omhoog tillen en vervolgens wegleggen.   

Stap 4: Battery connector losmaken  
De A1495 MacBook batterij wordt van stroom voorzien met behulp van de zogenaamde 
battery connector. Deze kan eenvoudig losgeklikt worden door een dun, plastic voorwerp 
als hefboom te gebruiken en daarmee de connector omhoog te brengen. Probeer niet te 
forceren bij het losklikken en zorg dat het kabeltje even de andere kant opgedraaid wordt 
als de connector loskomt, zodat deze niet per ongeluk weer vast kan gaan zitten.  
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Stap 5: A1495 batterij uit casing losschroeven
Met behulp van de TS5 schroevendraaier kan de A1495 eenvoudig uit de casing 
geschroefd worden. Ook deze schroeven hebben twee verschillende lengtematen, dus het 
is aan te raden om ze weer op lengte te sorteren.  

Stap 6: A1495 batterij uit de MacBook verwijderen
De batterij kan het beste uit de casing gehaald worden met behulp van de lipjes aan de 
zijkant van de A1495 accu. Door de batterij op die manier vast te pakken kunnen de 
energiecellen niet beschadigd worden.  

Stap 7: Nieuwe A1495 batterij plaatsen
De nieuwe A1495 accu kan nu in de lege casing geplaatst worden. Nadat de vijf schroefjes 
opnieuw vastgedraaid zijn, kan ook de battery connector weer in het logic board geklikt 
worden.  

Gefeliciteerd, de 11” MacBook Air kan nu weer veelvuldig op- en afgeladen worden!

Voor meer informatie over de A1495 batterij kun je hier klikken om direct 
doorgestuurd te worden naar de productpagina!
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