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HOW-TO A1185 accu vervangen 

MacBook Core 2 Duo A1181/ A1185 accu vervangen? Deze HOW-TO laat je 
aan de hand van afbeeldingen stap voor stap zien hoe je eenvoudig zelf je 
MacBook A1185 accu kunt vervangen. 

De MacBook A1185 accu is waarschijnlijk wel een van de eenvoudigste 
MacBook accu's om te vervangen. De A1185 accu is in wit en zwart 
verkrijgbaar. De A1185 accu past op de MacBook 13 inch met typenummer 
A1181. Deze HOW-TO is geschikt voor zowel de witte A1181 MacBook als de 
zwarte A1181 MacBook. De A1175 accu is een externe accu en is eenvoudig 
te verwijderen door het accu-klepje aan de onderzijde met een munt open te 
maken. Dit type MacBook met een externe accu is daarmee uitermate 
geschikt voor het gebruik van een extra accu bij gebruik onderweg. Wanneer 
de eerste accu leeg is kunt u onderweg zonder schroeven los te draaien een 
tweede accu plaatsen. 

Benodigdheden:   
 

§ 1x MacBook A1185 accu (wit of zwart)  
§ 1x MacBook Core 2 Duo A1181   
§ 1x muntje (1 euro munt volstaat) 

Voor u begint:   
Zorg voor een zachte ondergrond als u uw MacBook om moet draaien en plat 
moet neerleggen. Dit voorkomt krassen. Vervangen van MacBook accu's aan 
de hand van onze HOW-TO's geschiedt op eigen risico. 

Stap 1: Sluit uw MacBook af en ontkoppel deze van het netstroom (ontkoppel 
de magsafe oplader). 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Stap 2: Leg een doek op een tafel, draai uw MacBook om en leg deze met de 
bovenzijde op het doek.  

Stap 3: De MacBook A1181 heeft een externe accu.  

 

 

 

 

 

Stap 4: Draai met een munt het accu-slot een kwartslag naar rechts (naar het 
open slotje toe).  

Stap 5: U kunt nu de A1185 accu eruit halen.  

Stap 6: Plaats de nieuwe A1185 accu en draai met de munt het accu-slot 
weer op slot (kwartslag naar links). 

 

Afbeeldingen van het vervangen van de A1185 accu op een witte 
MacBook met typenummer A1181: 

  

	  


