
Vervang simpel je A1331 MacBook accu in 8 stappen!

Vervanginstructies voor de A1331 MacBook 13” accu: vervang zelf in 8 stappen simpel je 
MacBook Air batterij. Bizzix: Specialist in MacBook accu’s!

A1331 MacBook accu is geschikt voor de 
MacBook White Unibody 13” met typenummer A1342 
(eind 2009 - medio 2010)

Dit wordt geleverd als je de A1331 batterij bestelt bij Bizzix: 
 Phillips kruiskopschroevendraaier
 Triwing Y-wing schroevendraaier
 A1331 Hesker batterij 

Stap 1: A1342 MacBook 13” uitzetten en klaarleggen
Om de A1331 batterij te van je 13-inch MacBook Unibody is speciaal gereedschap nodig 
welke kosteloos geleverd wordt als de batterij bij Bizzix is besteld. De kruiskop is nodig 
om de bodemplaat los te schroeven, de Triwing is nodig om de batterij los te maken.

Zet de MacBook A1342 helemaal uit en leg deze omgedraaid op tafel, zorg ervoor dat de 
tafel helemaal schoon en vlak is. Op deze manier voorkom je krassen op de bovenkant 
van de MacBook. Het is raadzaam om jezelf even statisch te ontladen door bijvoorbeeld 
een verwarmingsbuis of metalen tafelpoot aan te raken. Hierdoor kun je niet onverwachts 
een elektrische schok geven aan je MacBook als je deze open maakt.
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Stap 2: Schroeven bodemplaat losdraaien
Verwijder met de Phillips kruiskopschroevendraaier de 8 schroeven van de 
bodemplaat, zorg ervoor dat je een bakje hebt om de schroeven in te doen want ze zijn 
erg klein.

Stap 3: Bodemplaat A1342 MacBook white verwijderen
Probeer met je vingers de bodemplaat aan de achterkant bij het scherm vast te pakken en 
los te trekken. Deze kan wat klemmen omdat de plaat met 3 clipjes vast zit aan de 
onderkant, deze klikken vanzelf los als je aan de bodemplaat trekt.

Stap 4: A1331 MacBook accu connector losmaken 
De connector verbindt de A1331 batterij met het MacBook A1342 logicboard, deze dient 
eerst los gemaakt te worden voordat de accu verder losgeschroefd kan worden. De 
connector zit vastklikt in het moederbord en kan los gemaakt worden door er voorzichtig 
iets plats tussen te zetten. Dit is overigens ook gewoon goed te doen met je vingernagel, 
zorg dat je rondom de connector alles goed loswrikt en dan komt de connector in zijn 
geheel eruit.
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Stap 5: A1331 MacBook batterij losschroeven
Draai met de Triwing schroevendraaier de twee schroeven los naast de connector, 
daarnaast zit er aan de zijkant onder de veiligheidssticker nog 1 extra triwing schroef 
verstopt welke losgemaakt moet worden. 

Schroef daarnaast de 3 schroeven onderin los met de kruiskop schroevendraaier, nu is 
de A1331 accu helemaal vrij en kan deze verwijderd worden.

Stap 6: Oude A1331 MacBook white unibody accu verwijderen
Til de batterij uit de MacBook A1342 door aan het plastic lipje te trekken, de accu komt nu 
omhoog en kan uit de MacBook gepakt worden. 

Stap 7: Nieuwe A1331 MacBook batterij plaatsen
Monteer de nieuwe A1331 op dezelfde manier zoals de oude is verwijderd. Zet eerst de 
onderkant in de MacBook en laat deze in de MacBook zakken. Schroef nu eerst de 3 
schroefjes aan de onderkant vast en let goed op dit in het juiste gat te doen. Ernaast zitten 
namelijk de gaten voor de schroeven van de bodemplaat en daar moeten ze dus niet in.
Schroef nu de 3 triwing schroeven terug en klik de connector vast in het logicboard. Zorg 
ervoor dat de connector er goed in zit zodat de batterij goed contact maakt.

Gefeliciteerd! Jouw 13” Macbook White Unibody is weer klaar voor gebruik.

Meer informatie nodig over de A1331 MacBook batterij? Bezoek dan de 
productpagina via deze link!
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