
Vervang je A1382 MacBook Pro accu in 7 stappen!

Zelf de A1382 batterij van je 15” MacBook Pro vervangen? Volg het simpele stappenplan 
van Bizzix: Specialist in MacBook accu’s!

A1382 MacBook accu is geschikt voor de 
MacBook Pro 15-inch met typenummer A1286 
(begin 2011, eind 2011 en medio 2012)

Bij de A1382 batterij van Bizzix zit het volgende inbegrepen: 
 Phillips kruiskopschroevendraaier
 Triwing Y-wing schroevendraaier
 A1382 Hesker batterij 

Stap 1: 15” MacBook Pro A1286 uitzetten
Om te beginnen met het vervangen van de A1382 accu van jouw MacBook Pro 15” is het 
belangrijk de Mac eerst uit te zetten. Draai daarna de MacBook om en leg deze op tafel, 
zorg dat de tafel vlak en schoon is om geen krassen te maken op de klep van je MacBook. 
Het is daarnaast aan te raden jezelf statisch te ontladen door een verwarmingsbuis of 
metalen tafelpoot vast te pakken.
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Stap 2: Schroeven bodemplaat losdraaien
Draai met de meegeleverde kruiskop Phillips schroevendraaier de 10 schroeven van de 
bodemplaat los. Let op dat de achterste schroeven aan de rechterkant langer zijn dan de 
overige schroeven. Het is slim om een bakje te gebruiken om de schroeven in de bewaren 
zodat ze niet kwijt raken.

Stap 3: A1286 MacBook Pro bodemplaat verwijderen
Nu de schroeven uit de MacBook zijn kan de bodemplaat opgetild worden. Dit doe je door 
aan de achterzijde de klep vast te pakken en deze omhoog te tillen. Het kan zijn dat de 
klep een beetje klemt, dat komt omdat deze aan de binnen kan zit vast geklikt, dit komt 
vanzelf los als je eraan trekt.

Stap 4: MacBook accu A1382 vervangen
De A1382 MacBook batterij zit vast met drie triwing schroeven en kunnen losgeschroefd 
worden met de Y-wing schroevendraaier welke bij de A1382 accu is meegeleverd. Er 
zitten  links en rechts twee schroeven en eentje in het midden. Let op om ook de sticker 
even los te maken welke over de accu heen zit.
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Stap 5: A1382 MacBook batterij connector losmaken 
Nu de A1382 accu schroefjes los zijn, kan begonnen worden met het losmaken van de 
connector. Dit kun je met je vingernagel of een plastic spudger doen, let erop dat je dit 
zorgvuldig doet en de connector helemaal los maakt van het moederbord. Het wil weleens 
helpen de accu alvast iets op te tillen om beter bij de connector te kunnen.

Stap 6: Oude A1382 MacBook Pro 15-inch accu verwijderen
Nu de connector los is kan de volledige A1382 batterij uit de 15” MacBook Pro worden 
verwijderd. Dit doet je door de accu op te tillen aan het plastic lipje en uit de MacBook te 
halen. Zodra de accu omhoog komt kun je deze het beste vastpakken aan de accu zelf en 
er helemaal uit halen.

Stap 7: Nieuwe A1382 MacBook batterij plaatsen
Pak nu de nieuwe MacBook accu A1382 uit en haal alle plastic beschermfolie eraf. Zet de 
accu in de MacBook en klik eerst de connector goed vast in het moederbord. Als de 
connector er goed in zit kun je de accu helemaal laten zakken in de MacBook en de drie 
schroefjes van de accu terug erin zitten. Als de batterij er goed in zit kun je de bodemplaat 
er terug op leggen en beginnen met de drie langere schroeven aan de achterkant van de 
MacBook. Als de drie langere schroeven erin zitten kun je de overige 7 schroefjes terug 
zetten met de kruiskop schroevendraaier.

Gefeliciteerd! Jouw 15” Macbook Pro is weer klaar voor gebruik.

Als je meer informatie wilt hebben over de A1382 batterij, klik dan op deze link om 
door te gaan naar de productpagina.
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