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HOW-TO A1322 accu vervangen 

De MacBook Pro’s met een 13 inch beeldscherm en typenummer A1278 
hebben een interne A1322 accu. Deze accu kunt u zelf aan de hand van deze 
HOW-TO vervangen. Hiervoor dient u de MacBook Pro om te draaien en de 
bodemplaat te verwijderen met speciale schroevendraaiers. Deze 
schroevendraaiers (tr-wing/ cross-wing) kunt  u ook bij ons bestellen. 

Benodigdheden: 

! 1x MacBook A1322 accu  
! 1x MacBook Pro 13 inch A1278  
! 1x tri-wing schroevendraaier + cross-wing schroevendraaier 

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 oplader).  

Stap 2: Leg een doek op een tafel, draai uw MacBook om en leg deze met de 
bovenzijde op het doek.  
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Stap 3: Verwijder de onderplaat van de MacBook Pro (in totaal 10 
schroeven): 

 

Verwijder de volgende 10 schroeven:  

! 3 stuks 14.4 mm Phillips #00 schroeven  
! 3 stuks 3.5 mm Phillips #00 schroeven  
! 4 stuks 3.5 mm Phillips #00 schroeven 

Stap 4: Gebruik uw vingers om voorzichtig de onderplaat te verwijderen op de 
plek waar ook de koeling zich bevindt. 
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Stap 5: Ontkoppel de accu stekker.  Uiterste voorzichtigheid is hier geboden. 
Wrik de stekker voorzichtig omhoog, door om en om links en rechts deze 
omhoog te duwen. Wees hierbij voorzichtig met de hoeken van de stekker, 
deze zijn kwetsbaar. 
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Stap 6: Buig de accu stekker voorzichtig aan de kant (weg van het 
moederbord) om zo te voorkomen dat de stekker per ongeluk contact maakt 
terwijl u de A1322 accu aan het verwijderen bent. 
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Stap 7: Verwijder de laatste 2 schroeven van de A1322 accu 

    
Verwijder de volgende Tri-wing/ Trilobe schroeven van de A1322 accu:  

! 1 stuk 5.6 mm Tri-wing screw   
! 1 stuk 13 mm Tri-wing screw 

De A1322 accu zit zelf nog vast met 2 laatste schroeven. Dit zijn de 
zogeheten Tri-wing schroeven. Hiervoor heeft u een Trilobe/ Tri-wing 
schroevendraaier nodig, welke u eenvoudig kunt meebestellen met de A1322 
accu. Gebruik nooit een andere schroevendraaier dan de Tri-wing 
schroevendraaier. U kunt de schroefkoppen onherstelbaar beschadigen 
waardoor losdraaien onmogelijk wordt. Ook is er kans dat u per ongeluk 
uitschiet naar een ander onderdeel van de MacBook. Gebruik goed 
gereedschap! 
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Stap 8: Verwijder voorzichtig de A1322 accu waarschuwingslabel. Let op: 
verwijder het label niet van de A1322 accu.   

 
 

Stap 9: Verwijder nu de A1322 accu.  Doe dit voorzichtig en zet nooit kracht. U 
weet namelijk nooit zeker of alle kabels en schroeven los zijn. De A1322 accu 
laat zich het beste verwijderen door deze aan het label (in het midden) vast te 
pakken. 

 

Stap 10: Plaats de nieuwe A1322 accu en ga in omgekeerde volgorde te 
werk. 


