Vervang je A1309 MacBook Pro accu in 7 stappen!
A1309 MacBook Pro 17” accu vervangen? Instructiegids: Vervang in 7 stappen simpel je
MacBook Pro batterij. Bizzix: Specialist in MacBook accu’s!
A1309 MacBook accu is geschikt voor de
MacBook Pro 17-inch met typenummer A1297
(begin 2009, medio 2009 en medio 2010)
Wat je exact geleverd krijgt als je de A1309 batterij bestelt bij Bizzix:
 Phillips kruiskopschroevendraaier
 Triwing Y-wing schroevendraaier
 A1309 Hesker batterij

Stap 1: A1297 MacBook Pro uitzetten
Begin met het uitzetten van de A1297 17” MacBook Pro en leg de MacBook omgedraaid
op tafel. Zorg ervoor dat de tafel helemaal schoon en vlak is, op deze manier voorkom je
dat er een kras aan de buitenkant van de MacBook komt. Het is aan te raden om jezelf
statisch te ontladen voordat je begint met het schroeven aan je MacBook Pro 17-inch, dit
kun je doen door een verwarmingsbuis of metalen stoelpoot aan te raken.

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.
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Stap 3: 17-inch MacBook Pro bodemplaat verwijderen
Nu de schroeven uit je MacBook zijn gehaald kan de bodemplaat opgetild worden. Dit doe
je door deze omhoog te trekken en dan klikt deze vanzelf los. Controleer eerst even goed
of je echt alle schroefjes eruit hebt gehaald.

Stap 4: MacBook accu A1309 vervangen
De A1309 batterij is nu zichtbaar en er kan begonnen worden met het losmaken van de
drie triwing schroefjes. Dit kun je doen met de meegeleverde Y-wing/Triwing
schroevendraaier.

Stap 5: A1309 MacBook batterij connector losmaken
Aan de rechterkant zie je de connector van de A1309 accu zitten. Deze connector zit in de
MacBook geschoven en kan los geklikt worden door aan het plastic lipje met je vingers te
trekken, doe dit voorzichtig zodat de connector niet kapot gaat.
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Stap 6: Oude A1309 MacBook Pro 17-inch accu verwijderen
De accu is nu helemaal los en kan verwijderd worden uit de MacBook Pro. Til de accu op
aan het plastic lipje in het midden van de accu en kantel deze uit de MacBook. Zodra de
accu omhoog komt kun je de batterij het beste vastpakken en er verder uit tillen.

Stap 7: Nieuwe A1309 MacBook batterij plaatsen
Nu kun je de Nieuwe MacBook Pro 17” A1309 accu uitpakken en alle folie verwijderen. Zet
de accu in de MacBook en sluit voorzichtig de connector terug aan door deze in het sleufje
te schuiven. Zorg ervoor dat de connector er helemaal in zit zodat er goed contact is
tussen de accu en de MacBook. Nu kunnen de drie schroeven weer terug gezet worden
met de Triwing schroevendraaier. Als de accu vast zit kan de bodemplaat terug erop
gemonteerd worden en de tien schroefjes hierna vast worden gezet. Begin met de drie
langere schroeven aan de rechter achterzijde van de MacBook, als die erin zitten kunnen
de overige zeven schroeven terug in de MacBook Pro 17-inch.
Gefeliciteerd! Jouw 17” Macbook Pro is weer klaar voor gebruik.
Meer informatie over de A1309 batterij is te vinden op de productpagina van deze
accu. Klik hier om door te gaan naar de Bizzix website!
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