
Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de
garantie komen te vervallen.

Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/.

Benodigd gereedschap

• Gebruik een kruiskopschroevendraaier, nr. 2.

Locatie van het onderdeel
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Geheugen, 17-inch model
Instructies voor vervanging

Rev. B

iMac G5



Het geheugen van de iMac G5

1. De iMac G5 is geschikt voor geheugenmodules (DIMM's) met de volgende specificaties: PC3200, 2,5 volt, niet-
gebufferd, 8-bytes, niet-pariteit, 184-pens, 400-MHz DDR SDRAM.

2. De computer heeft twee RAM-sleuven. U kunt maximaal 2 GB RAM installeren. U kunt daarvoor in beide sleu-
ven RAM-modules gebruiken van 256 MB, 512 MB en 1 GB.

3. DIMM's met de volgende specificaties zijn niet geschikt voor de iMac G5: geregistreerd of gebufferd, PLL's,
ECC, pariteit of EDO RAM.
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De computer openen 

1. Zet de computer uit door 'Zet uit' te kiezen uit het Apple-menu.

2. Koppel alle kabels en het netsnoer los van de computer.

3. Leg een schone handdoek of een andere zachte doek op het werkvlak of bureau. Houd de computer aan
beide zijden vast en leg de computer voorzichtig met het scherm naar beneden op de doek (zie onderstaande
afbeelding).
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4. Kijk waar de drie schroeven van de behuizing zich bevinden die in de onderstaande afbeelding zijn omcirkeld.
Til voor de middelste schroef de metalen standaard op. Opmerking: Deze schroeven zijn onderdeel van de
beeldschermeenheid en kunnen niet worden verwijderd.

5. Draai de drie schroeven los met een kruiskopschroevendraaier, nr. 2. Opmerking: Draai de schroeven zo ver
mogelijk naar links zonder ze te forceren.

6. Houd de metalen standaard vast, trek het achterpaneel omhoog en verwijder het. Leg het achterpaneel terzij-
de.
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De geheugenmodule(s) verwijderen

1. Belangrijk: Aard uzelf. Raak een metalen oppervlak in de computer aan (zie onderstaande afbeelding) om
eventuele statische elektriciteit te ontladen.

Attentie: Doe dit altijd voordat u onderdelen in de computer aanraakt of in de computer
installeert. U kunt het beste zo min mogelijk rondlopen zolang de computer is geopend, om te
voorkomen dat er zich statische elektriciteit in uw lichaam opbouwt.
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2. Kijk waar de geheugenmodule zich bevindt (in de rechterbenedenhoek). Mogelijk bevat de computer een
tweede geheugenmodule.

3. Draai de computer naar links, zodat de geheugenmodule de positie heeft als in de afbeelding hieronder.

4. Om de geheugenmodule uit de sleuf te verwijderen, drukt u aan beide zijden op de vergrendeling. Verwijder
de geheugenmodule vervolgens uit de sleuf. Herhaal deze stap als de computer twee geheugenmodules
bevat. Belangrijk: Stuur het geheugen terug naar Apple in de meegeleverde verpakking.
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De nieuwe geheugenmodule(s) installeren

1. Haal de nieuwe geheugenmodule uit de verpakking.

2. Plaats de geheugenmodule(s) terug. Houd hierbij de uitsparing in de module recht tegenover de uitsparing in
de sleuf.

3. Druk de geheugenmodule stevig in de sleuf totdat deze vastklikt. Gebruik daarbij uw duim en wijsvinger.
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De computer sluiten

1. Plaats het achterpaneel zo op de beeldschermeenheid dat de uitsparingen op de bovenste rand van het ach-
terpaneel zich recht tegenover de schuifjes op de beeldschermbehuizing bevinden.

2. Duw het achterpaneel op de beeldschermeenheid totdat het paneel goed vastzit.
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3. Draai de drie schroeven vast door deze naar rechts te draaien. Draai ze niet te vast.

4. Sluit het netsnoer aan terwijl de computer op het beeldscherm rust en zet de computer vervolgens rechtop.
Zet de computer aan.
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