
A1281 MacBook 15” accu vervangen: instructiegids

A1281 MacBook Unibody 15” accu vervangen? Instructiegids: 
Vervang in 5 stappen simpel je MacBook batterij. Bizzix: 
Specialist in MacBook accu’s!

A1281 MacBook batterij is geschikt voor de 
MacBook Pro 15-inch met typenummer A1286
(eind 2008)

Wat je exact geleverd krijgt als je de A1281 batterij bestelt bij Bizzix: 
 A1281 Hesker batterij

Stap 1: Zet de A1286 MacBook uit
Om de A1281 batterij van je 15-inch MacBook Unibody A1286 te vervangen is geen 
speciaal gereedschap nodig. Het is een klus welke gemakkelijk thuis uitgevoerd kan 
worden in enkele minuten. Draai de MacBook Pro 15” om en leg deze op tafel, zorg ervoor 
dat de tafel schoon is om geen krassen te maken op de buitenkant van de MacBook.

Stap 2: Vervangen A1281 versleten batterij
Het slotje van de klep is gemakkelijk te openen door de in te duwen en daarna te trekken 
aan het gedeelte wat omhoog komt. De klep komt nu los van de 15” MacBook A1286.
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Stap 3: Klep openen
De klep kan nu geopend worden door de omhoog te trekken, zorg ervoor dat het slotje 
open blijft staan.

Stap 4: A1281 Accu verwijderen
Nu de klep eraf is is de A1281 batterij zichtbaar en kan deze omhoog getild worden door 
aan het plasticlipje te trekken. Zorg ervoor dat het slotje wel omhoog blijft staan anders 
blijft de accu vast zitten.

Stap 5: Nieuwe accu terug zetten
Haal de nieuwe A1281 batterij uit de verpakking en verwijder alle folies. Plaats de accu 
terug in de MacBook A1286 door eerst de voorkant erin te doen en de accu te laten 
zakken richting de kant van het slotje. Als de A1281 accu er vlak in ligt kan de klep er op 
dezelfde manier opgezet worden. Als de klep er goed opligt kan door er zachtjes tegen te 
duwen het slotje weer dichtvallen en zit alles goed op zijn plek.

Gefeliciteerd! Jouw 15” MacBook Unibody is nu weer klaar voor gebruik.

Meer informatie over de A1281 batterij voor de 15" MacBook Unibody A1286 kun je 
vinden via deze link op onze productpagina!
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