Vervanginstructies voor de A1383 MacBook Pro accu!
A1383 MacBook Pro 17” accu zelf vervangen? How-to: Vervang in 7 stappen simpel je
MacBook Pro batterij. Bizzix: Specialist in MacBook accu’s!
A1383 MacBook accu is geschikt voor de
MacBook Pro 17-inch met typenummer A1297
(begin 2011 - eind 2011)
Dit is wat je geleverd krijgt als je de A1383 batterij bij Bizzix koopt:
 Phillips kruiskopschroevendraaier
 Triwing Y-wing schroevendraaier
 A1383 Hesker batterij

Stap 1: A1297 MacBook Pro uitzetten
Zet je A1297 MacBook Pro 17-inch eerst helemaal uit en leg deze omgedraaid op een
tafel. Zorg ervoor dat deze tafel vlak is en schoon, zo voorkom je krassen op je MacBook.
Daarnaast is het raadzaam voordat je begint met schroeven om jezelf statisch te ontladen
door bijvoorbeeld een verwarmingsbuis of metalen tafelpoot vast te pakken.

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
De bodemplaat kan nu van de MacBook Pro worden gehaald. Dubbel check of je zeker
alle schroeven hebt verwijderd en trek de bodemplaat dan omhoog. Deze zit ook nog
vastgeklikt dus als er enige weerstand is dan komt dat daardoor.

Stap 4: A1383 MacBook batterij vervangen
Nu de MacBook open is zie je de A1383 accu zitten, begin met het losschroeven van de
drie schroefjes van de accu. Deze zitten uiterst links, rechts en eentje in het midden. Dit
zijn speciale triwing schroeven welke met de meegeleverde Triwing schroevendraaier
kunnen worden losgemaakt. Dit worden ook wel Y-wing schroeven genoemd.

Stap 5: MacBook accu A1383 connector losmaken
Als alle schroefjes eruit zijn kan begonnen worden met het losmaken van de connector.
Deze zit in het logicboard geklikt en kan met een plastic spudger of met je vingernagels
worden los gemaakt.
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Stap 6: Oude A1383 MacBook Pro 17-inch accu verwijderen
Nu de batterij helemaal vrij is van de MacBook kan deze aan het plastic lipje uit de
MacBook worden getild. Zodra de accu omhoog komt kun je deze het beste vastpakken
en er helemaal uit halen.

Stap 7: Nieuwe A1383 MacBook batterij plaatsen
De nieuwe A1383 batterij kan nu worden uitgepakt en alle plastic beschermfolie kan
verwijderd worden. Zet de accu in de Mac en laat deze in de MacBook zakken. Sluit eerst
de connector goed aan en druk deze aan. Nu kunnen de drie schroefjes van de accu weer
vast geschroefd worden met de Y-wing schroevendraaier. Zodra de accu vast zit kan de
bodemplaat terug in de MacBook en kunnen de tien schroefjes vast gezet worden. Start
met de langste drie schroefjes welke achterin rechts zaten. Als die drie erin zitten kunnen
de overige zeven schroeven terug in de MacBook.
Gefeliciteerd! Jouw 17” Macbook Pro is weer klaar voor gebruik.
Additionele informatie over de A1383 accu is te vinden op de website van Bizzix.
Klik hier om door te gaan naar de productpagina!
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