
A1496 MacBook Air 13” accu vervangen in 7 stappen

Vervanginstructies voor de A1496 MacBook Air 13” accu: vervang zelf in 7 stappen simpel 
je MacBook Air batterij. Bizzix: Specialist in MacBook accu’s!

A1496 MacBook accu is geschikt voor de 
MacBook Air 13” met typenummer A1466 
(medio 2013 – begin 2014)

Wat je exact geleverd krijgt als je de A1496 batterij bestelt bij Bizzix: 
 P5 Pentalobe schroevendraaier (oranje)
 TS5 schroevendraaier (groen)
 A1496 Hesker batterij 

Stap 1: MacBook uitzetten en klaarleggen
Het verwisselen van de A1496 MacBook Air accu brengt geen risico’s met zich mee, maar 
net als bij andere werkzaamheden/reparaties met electronica is het raadzaam om even 
‘statisch te ontladen’. Dit kan heel eenvoudig door bijvoorbeeld een metalen tafelpoot of 
verwarmingsbuis kort vast te houden. 

Zorg dat de 13” MacBook Air is uitgeschakeld 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. Het is aan te raden om een doekje 
tussen de MacBook en het oppervlak te plaatsen. Zowel de bodemplaat als de A1496 
batterij zitten vastgeschroefd in de casing, dus zorg dat je een schaaltje bij de hand hebt 
om de schroefjes in te bewaren.
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Stap 2: Schroeven bodemplaat losdraaien
Draai met de P5 schroevendraaier de tien schroeven aan de onderkant van de Macbook 
Air los. Let er op dat het hier om schroeven gaat met twee verschillende lengtes: de twee 
schroeven in het midden bij de klep zijn langer dan de rest. Het is dus verstandig om de 
schroeven te sorteren op lengte als je ze in het schaaltje bewaart. 

Stap 3: Bodemplaat verwijderen
Probeer ter hoogte van de ventilatie-uitgang met je vingers tussen de bodemplaat en de 
casing te komen en trek de bodemplaat voorzichtig los.

Stap 4: Connector losmaken 
De connector zorgt ervoor dat de A1496 accu van stroom voorzien wordt en is de 
rechtstreekse verbinding tussen de batterij en het moederbord (logic board) van de 
MacBook Air. Het is dus belangrijk om de connector voorzichtig te verwijderen. Gebruik 
daarvoor het plastic lipje dat aan de connector verbonden zit. Let erop dat je dit lipje 
horizontaal naar achteren en niet direct omhoog trekt, aangezien de connector in het 
moederbord geschoven is. 
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Stap 5: A1496 accu losschroeven
Draai de vijf schroeven die de accu op zijn plek houden los met de speciale TS5 
schroevendraaier. Let op: ook deze schroeven hebben weer verschillende lengtematen.

Stap 6: Oude MacBook accu verwijderen
Til de batterij uit de Macbook Air. Let erop dat je de energiecellen niet fijnknijpt bij het 
verwijderen van de accu. Probeer daarom de accu vast te houden aan de rand en niet bij 
de cellen. 

Stap 7: Nieuwe MacBook accu plaatsen
Plaats de nieuwe A1496 accu in de MacBook. Schroef de batterij eerst vast alvorens de 
connector te verbinden. Schuif daarna de connector van de accu terug vast in het 
moederbord.

Gefeliciteerd! Jouw 13” Macbook Air is weer klaar voor gebruik.

Meer informatie over de A1496 MacBook Air 13” batterij van Bizzix? Ga hier direct 
door naar de productpagina!
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