A1322 MacBook Pro 13” accu vervangen: simpel & snel!
Zelf de A1322 batterij van je 13” MacBook Pro vervangen? Volg het simpele stappenplan
van Bizzix: Specialist in MacBook accu’s!
A1322 MacBook accu is geschikt voor de
MacBook Pro 13-inch met typenummer A1278
(medio 2009, medio 2010, begin 2011, eind 2011 en medio
2012)
Wat je exact geleverd krijgt als je de A1322 batterij bestelt bij Bizzix:
 Phillips kruiskopschroevendraaier
 Triwing Y-wing schroevendraaier
 A1322 Hesker batterij

Stap 1: A1278 MacBook Pro uitzetten
Om de A1322 MacBook accu te vervangen van de 13” MacBook Pro A1278 dien je de
Mac eerst uit te schakelen en daarna omgedraaid op tafel te leggen. Zorg ervoor dat de
tafel vlak is en helemaal schoon is, dit voorkomt krassen op de klep van je MacBook.
Het is aan te raden om voordat je begint met schroeven een verwarmingsbuis of metalen
tafelpoot aan te raken, op deze manier ben je statisch ontladen.
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Stap 2: Schroeven bodemplaat losdraaien
Met de meegeleverde Phillips kruiskopschroevendraaier kun je de tien schroeven
losdraaien, let op dat de achterste 3 schroeven aangegeven met rood langer zijn dan de
rest. Het is raadzaam om een bakje te gebruiken om de schroeven in te bewaren.

Stap 3: Bodemplaat A1278 MacBook Pro verwijderen
Probeer de achterkant van de bodemplaat vast te pakken aan de kant waar het scherm
vast zit, vanuit die kant kun je de bodemplaat omhoog tillen. Deze zit aan de binnenzijde
ook vastgeklikt en hoor je los springen.

Stap 4: A1322 MacBook batterij connector losmaken
De connector van de A1322 accu zit vast aan het logicboard van de MacBook Pro 13”. De
connector dient eerst los geklikt te worden voordat de accu moet worden losgeschroefd.
Dit kan met een platte spudger van plastic, maar is ook goed met de vinger nagels te
doen.
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Stap 5: A1322 MacBook accu vervangen
Schroef nu met de meegeleverde Triwing ofwel Y-wing schroevendraaier de twee
schroefjes los zoals aangegeven op de afbeelding hieronder. Let op dat je daarnaast de
zwarte sticker aan de linkerkant ook losmaakt voordat je de accu eruit haalt.

Stap 6: Oude A1322 MacBook Pro 13-inch accu verwijderen
Pak nu het plastic lipje vast in het midden van de accu en til de accu naar je toe. De accu
zou los moeten komen en kan eenvoudig uit de MacBook gehaald worden.

Stap 7: Nieuwe A1322 MacBook batterij plaatsen
Pak nu de nieuwe A1322 Hesker batterij uit en verwijder alle folie welke erop zit. Stop
eerst onderkant in de MacBook en laat de accu dan zakken richting het moederbord van
de Mac. Als de accu goed vlak ligt kunnen de twee Y-wing schroeven weer vast gezet
worden met de Triwing schroevendraaier. Hierna kun je de connector terug in het
logicboard klikken, zorg ervoor dat de connector er goed in zit voordat je de klep er terug
op schroeft. Bij het terug schroeven van de klep dien je er rekening mee te houden dat de
achterste 3 schroeven langer zijn, het is raadzaam te beginnen met deze 3 schroeven en
daarna de overige 7 schroeven vast te maken.
Gefeliciteerd! Jouw 13” Macbook Pro is weer klaar voor gebruik.
Opzoek naar meer informatie over de A1322 batterij? Klik dan op deze link om door
te gaan naar de productpagina!
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