
Accu iPhone 4S 
Installatie handleiding 
 

 
© 2012 i-Completer CC BY-NC-SA, source: iFixit.com 

E-mail: info@i-completer.nl, Website: www.i-completer.nl 

 

 
 

1.  
 
De iPhone moet uit staan als u hem uit elkaar 
haalt. 
 
Verwijder als eerste de twee kleine schroeven 
naast de dock aansluiting onderaan de 
iPhone. 

 
 

2.  
 
Duw de achterkant van de iPhone een klein 
stukje naar boven toe. 

 
 

3.  
 
De achterkant zal ongeveer 2 mm. omhoog 
schuiven. 

 
 

4.  
 
Nu kunt u de achterkant veilig van de iPhone 
verwijderen. Let er wel op dat u de plastic 
lipjes aan de achterkant niet beschadigt. 
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5.  
 
Verwijder de volgende schroeven waarmee de 
accu aansluiting op het moederbord bevestigd 
zit: 
 

- Een 1,7 mm. schroef (oranje); 
- Een 1,5 mm. schroef (rood). 

 
 

6.  
 
Gebruik een openingstool om het drukcontact 
onder de accu aansluiting vandaan te halen. 

 
 

7.  
 
Verwijder de aansluiting van de iPhone. 

 
 

8.  
 
Steek een openingstool tussen de accu en de 
iPhone en maak hem los van de lijm door 
voorzichtig op verschillende plekken aan de 
rechterkant te wrikken. 
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9.  
 
Gebruik het plastic lipje om de batterij 
voorzichtig op te tillen uit de iPhone. 
 
Let op: soms is er veel lijm gebruikt waardoor 
het niet mogelijk is de batterij op deze manier 
te verwijderen. Gebruik dan het platte stuk 
gereedschap om de batterij voorzichtig te 
verwijderen. 

 
 

10.  
 
Verwijder de batterij. 

 
 

11.  
 
Zorg ervoor dat het drukcontact op de juiste 
plaats zit (rode kader) voordat u de accu 
aansluiting weer bevestigt. 
 
Maak ook alle metalen contactpunten goed 
schoon. Door het contact met de vingers 
worden deze namelijk vet, wat voor 
problemen kan zorgen. 
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