
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 de meegeleverde schroevendraaier of een kruiskopschroevendraaier, nr. 2, bij voorkeur met een mag-
netische kop.

• Schroefbak of soortgelijk voorwerp om de schroeven in te bewaren.

Locatie van het onderdeel
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Belangrijke informatie

1. De schroeven die door de gebruiker kunnen worden verwijderd zijn koperkleurig. Verwijder
geen schroeven die niet koperkleurig zijn. Als u dit toch doet, kan de garantie komen te ver-
vallen.

2. Bij het vervangende onderdeel ontvangt u een L-vormige magnetische kruiskopschroevendraaier.

3. U dient zichzelf te aarden voordat u de computer opent. Verderop in deze procedure vindt u hiervoor instruc-
ties.

4. Houd koffie en andere vloeistoffen uit de buurt van de plek waar u bezig bent met de iMac.
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De computer openen 

Opmerking: Deze instructies zijn van toepassing op de 20-inch iMac G5-modellen. Mogelijk zien de
modellen er iets anders uit dan in de illustratie. De volgende procedure is echter van toepassing op
beide modellen.

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.

Draai de drie schroeven los met behulp van het meegeleverde gereedschap of een kruiskopschroevendraaier,
nr. 2. Opmerking: Draai de schroeven zo ver mogelijk naar links zonder ze te forceren.

5. Houd de metalen standaard vast, trek het achterpaneel omhoog en verwijder het. Leg het achterpaneel terzij-
de.
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De optische-schijfeenheid 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 optische-schijfeenheid zich bevindt (in de linkerbovenhoek).

3. Verwijder de vier schroeven van de optische-schijfeenheid, die in de onderstaande afbeelding zijn omcirkeld,
met behulp van het meegeleverde gereedschap of een kruiskopschroevendraaier, nr. 2. Leg de schroeven ter-
zijde.
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4. Trek het lipje van de optische-schijfeenheid recht omhoog en vervolgens naar rechts. Leg de optische-schij-
feenheid terzijde.

5. Belangrijk: Stuur de optische-schijfeenheid terug naar Apple in de meegeleverde verpakking.
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De nieuwe optische-schijfeenheid installeren

1. Haal de nieuwe optische-schijfeenheid uit de verpakking.

2. Schuif de optische-schijfeenheid in de daarvoor bestemde ruimte (1) op de mid-plane en druk deze bij het
lipje omlaag (2) totdat deze vastklikt.

3. Draai de vier schroeven van de optische-schijfeenheid weer vast.
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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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