Vervang simpel je A1280 MacBook accu in 5 stappen!
Instructies om snel & simpel de A1280 batterij van je 13”
MacBook Unibody te vervangen. Bizzix: Specialist in MacBook
accu’s!
A1280 MacBook 13” batterij is geschikt voor de
MacBook 13” met typenummer A1278
(eind 2008)
Wat je exact geleverd krijgt als je de A1280 batterij bestelt bij Bizzix:
 A1280 Hesker accu

Stap 1: A1278 MacBook 13” uitzetten en klaarleggen
Een nieuwe accu monteren in de A1278 MacBook 13-inch Unibody van eind 2008 is een
gemakkelijke klus welke door iedereen eenvoudig kan worden uitgevoerd.
Zet de Mac helemaal uit en draai de computer om. Zorg ervoor dat de tafel waar je de
MacBook op gaat leggen vlak en goed schoon is. Op deze manier voorkom je krassen op
de klep van de MacBook 13”.

Stap 2: A1280 MacBook batterij eruit halen
Duw het slotje naar beneden aan de kant van de ribbeltjes. Het hendeltje komt nu iets
omhoog en deze kun je verder omhoog trekken. Hierdoor komt de gehele metalen klep
los.
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Stap 3: A1278 MacBook accu klep openen
Als de klep iets los is gekomen kan deze volledig verwijderd worden door de klep te
kantelen en op te tillen.

Stap 4: Accu A1280 verwijderen om deze te vervangen
Zorg ervoor dat het knopje omhoog blijft staan, deze houdt namelijk ook de accu slotjes
open. De accu kan nu eruit gepakt worden aan het plastic lipje.

Stap 5: Nieuwe A1280 MacBook batterij terug zetten
Pak de A1280 MacBook batterij uit en verwijder alle folie. Plaats de accu eerst aan de rand
van de MacBook erin en laat deze dan zakken aan het plastic lipje. Zorg ervoor dat het
slotje open blijft staan. Als de accu vlak ligt kan de metalen klep terug geplaatst worden,
zet ook eerst de onderkant op de goede plek en laat de klep zakken aan de kant van het
slotje. Als de klep er goed opligt kan deze zachtjes aangeduwd worden en valt het slotje
weer dicht. De accu en klep zitten nu goed vast.
Gefeliciteerd! Jouw 13” MacBook Unibody is nu weer klaar voor gebruik.
Additionele informatie van de A1280 MacBook accu nodig? Klik hier om door te
gaan naar de productpagina!
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