
Instructies voor vervanging

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/.

Attentie : Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen.

Benodigd gereedschap

Voor deze procedure hebt u het volgende gereedschap nodig :
• Muntstuk
• Zwart staafje (of een niet-geleidende platte schroevendraaier van plastic of nylon)

De computer openen

Attentie : Zet de computer altijd uit voordat u deze opent om letsel of beschadiging van de interne onderdelen
te voorkomen. Na het uitzetten van de computer kunnen de interne onderdelen nog enige tijd heet zijn. Laat de
computer daarom afkoelen voordat u verdergaat.

1. Plaats de computer op een schone, vlakke ondergrond.

2. Zet de computer uit en wacht vijf minuten voordat u verdergaat.

3. Koppel alle kabels los van de computer.

4. Draai de computer om en ontgrendel met een muntstuk de batterijhouder. (Afbeelding 1)

5. Verwijder de batterij uit de batterijnis.
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6. Raak een van de metalen onderdelen in de batterijnis aan om eventuele statische elektriciteit te ontladen. (Afbeelding 2)

Belangrijk : Om elektrostatische ontlading te voorkomen, dient u uzelf altijd te aarden door de binnenkant van de batterij-
nis aan te raken voordat u onderdelen in de computer aanraakt of installeert. Om te voorkomen dat er zich statische elek-
triciteit in uw lichaam opbouwt, kunt u beter niet rondlopen totdat u klaar bent met de installatie en de computer hebt ges-
loten.
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De nieuwe AirPort Extreme-kaart installeren

1. Open het afdekklepje van de AirPort-sleuf. (Afbeelding 3)

2. Als er al een optionele AirPort Extreme-kaart is geïnstalleerd, haalt u het lipje van de kaart omhoog met behulp van het
zwarte staafje. (Afbeelding 4)

3. Koppel de AirPort-antennekabel voorzichtig los. (Afbeelding 5)
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4. Verwijder de AirPort Extreme-kaart door aan het lipje te trekken. (Afbeelding 6)

5. Schuif de nieuwe AirPort Extreme-kaart in de sleuf, zoals weergegeven in de afbeelding. (Afbeelding 7)

6. Sluit het uiteinde van de antennekabel aan op de kaart. (Afbeelding 8)

7. Vouw het plastic lipje geheel over de kaart en duw het onder de kaart in de sleuf, zodat het lipje de antennekabel op zijn
plaats houdt.
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8. Zorg er voor dat de AirPort kaart volledig is ingestoken, zoals op het tweede foto te zien is. (Afbeelding 9)

9. Sluit het afdekklepje van de AirPort-sleuf.

De computer sluiten

1. Plaats de batterij terug in de batterijnis.

2. Sluit alle kabels weer aan en start de computer opnieuw op.

Attentie : Zet de computer pas aan als alle interne en externe onderdelen zich op de juiste positie bevinden 
en de computer is gesloten. Werken met een computer die open is of waarvan onderdelen ontbreken, kan
schade aan de computer of letsel veroorzaken.
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