
HOW-TO:  
 MacBook A1278/ A1280 accu vervangen 

	  

 
  

 

 

 

 

 

 

MacBook A1280 accu kapot en is deze aan vervanging toe? Wilt u zelf de 
A1280 accu van uw MacBook A1278 vervangen?  Dit kunt u aan de hand van 
de uitleg op deze pagina gemakkelijk zelf doen. De MacBook A1280 accu is 
speciaal gemaakt voor de aluminium MacBook unibody A1278 (niet Pro 
versie). Deze MacBooks hebben een 13 inch beeldscherm.  

De A1280 accu is een ideale accu voor onderweg 
 De A1280 accu is een externe accu, hierdoor is deze eenvoudig onderin de 
MacBook te klikken zonder dat hierbij schroeven aan te pas komen. Ideaal als 
u met deze MacBook veel onderweg bent; u kunt namelijk een reserve A1280 
accu er gemakkelijk inklikken en hierdoor extra lang werken. 

Deze HOW-TO legt stap voor stap aan de hand van afbeeldingen uit hoe u 
de A1280 accu van uw MacBook 13 inch A1278 kunt vervangen. 

Benodigdheden: 

§ 1x MacBook A1280 accu 
§ 1x MacBook 13 inch model A1278 

Voor u begint: 
 Zorg voor een zachte ondergrond als u uw MacBook Pro 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 connector) 

  Stap 2: Draai uw MacBook A1278 om zodat de onderzijde zichtbaar is. Doe 
dit op een vlakke en zachte ondergrond en voorkom krassen. 
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Stap 3: De MacBook A1278 heeft een accu-klep welke verwijderd kan worden 
wanneer de slider wordt ingedrukt. Druk om het geribbelde deel van de slider 
en u zult merken dat de accu-klep aan een zijde omhoog komt. 
 

 
 
 Stap 4: Verwijder de accu-klep in verticale richting 
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Stap 5: De A1280 accu kan nu uit de MacBook gehaald worden door deze 
voorzichtig aan het label (in het midden van de accu) omhoog te trekken. 
Gebruik in geen geval kracht, dit moet vrij eenvoudig kunnen. 
 

 
 
  
Stap 6: Plaats uw nieuwe A1280 accu en ga in omgekeerde volgorde van 
bovenstaande stappen te werk.	  
	  


