
  HOW-TO: MacBook Pro 17 inch A1297 
2011-2012/ A1383 accu vervangen 

	  

  
 

De MacBook Pro A1297 met 17 inch beeldscherm van midden 2011 tot 
midden 2012 heeft een interne A1383 accu. Deze accu kunt u zelf aan de 
hand van deze HOW-TO vervangen. Hiervoor dient u de MacBook om te 
draaien en de bodemplaat te verwijderen met speciale schroevendraaiers. 
Deze schroevendraaiers (tri-wing/ trilobe) kunt u ook bij ons bestellen. 

Benodigdheden:   

§ 1x MacBook A1383 accu 
§ 1x MacBook Pro 17 inch inch mid 2011 – mid 2012 
§ 1x tri-wing schroevendraaierset + trilobe schroevendraaier 

 
Schroeven: 

§ 7 x 13.5 mm Philips schroeven 
§ 3 x 3 mm Philips schroeven 
§ 3 x 7.4 mm Tri-Wing schroeven 

 
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! 

Stappen: 

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 Pro 17 inch om en leg 
deze met de bovenzijde op het doek.   

Stap 3: Verwijder alle tien Philips schroeven. 

 

Stap 4: Gebruik uw vingers om voorzichtig de onderplaat te demonteren, te 
beginnen op de plek waar zich ook de koeling bevindt. 
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Stap 5: Duw uw vingers tussen de boven- en onderdeksels totdat de 
bovendeksel met clipjes losklikt. Zie ook de clipjes omcirkeld aangegeven. 

 

Stap 6: Trek de accu connector voorzichtig los. 
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Stap 7: Verwijder de drie Tri-Wing schroefjes onder de labels, houd hierbij de 
accu tegen de case aangedrukt. 
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Stap 8:  Trek de accu voorzichting van zijn plaats met behulp van het plastic 
label 

 

Stap 9: Plaats de nieuwe A1383 accu en ga in omgekeerde volgorde te werk. 

 

 


