
Apple iPhone 5s accu 
vervangen handleiding. 

Stap 1 – Voorpaneel verwijderen. 
 Let op! Zorg er voor dat u voor het openen van uw iPhone 5S, het

toestel uit zet.

 Verwijder de twee 3.6 mm Pentalobe schroeven aan weerszijde

van de lightning connector.

Stap 2 
 Druk de bijgeleverde zuignap tegen het glas, iets boven de home

knop.

 Zorg er voor dat de zuignap goed grip heeft op het glas van de

iPhone 5S.

 Mocht u een iPhone met een gebarsten scherm willen openen,

plaats dan eerst een paar strips plakband over het scherm

zodat de zuignap meer grip krijgt.

Stap 3 
 Terwijl u uw telefoon naar beneden drukt via de aluminium

behuizing, trekt u voorzichtig aan de zuignap het glas een stukje

naar boven.

 Let op! Neem de tijd om constante stevige kracht toe te passen.

Het voorpaneel van een iPhone 5S zit veel strakker in de

behuizing dan bij de meeste andere smartphones.

 Zodra het mogelijk is kunt u met de bijgeleverde opening tool

voorzichtig het glas verder los wrikken, terwijl u nog steeds het

glas omhoog trekt met de zuignap.

 Er zijn meerdere clipjes die het frontpaneel en het achter paneel

van de iPhone 5s bij elkaar houden dus het is vaak nodig om de

zuignap en de opening tool tegelijkertijd te gebruiken bij het

loshalen van het voorpaneel.

Stap 4 
 Ga verder met het loshalen van het voorpaneel en zorg er voor dat

u  langs de zijkant van het toestel het voorpaneel los wrikt met de

opening tool. Hierdoor gaan ook de clips aan de linker en

rechterkant los.

 Let op! Trek niet direct het glas geheel omhoog! Er zijn namelijk

nog enkele connectoren die eerst los gemaakt moeten worden.

Stap 5 – Het losmaken van de bekabeling 
 Open de iPhone 5S net genoeg om de metalen bracket die de

home knop kabel beschermt te kunnen verwijderen. De kabel van

de home knop moet niet strak staan! Als de kabel strak staat,

heeft u de iPhone 5S al te ver geopend.

 Verwijder nu voorzichtig de bracket die de connector van de home

knop beschermt.

 Nu de bracket verwijderd is, kunt u de kabel van de home knop
voorzichtig los maken met de openingstool.



Stap 6 
 Let op! Om het gemakkelijk te maken gaan we het complete

voorpaneel los halen. Er zijn nog wel enkele gevoelige kabels in de

rechter bovenhoek die los gemaakt moeten worden voor we dit

kunnen doen. Open de telefoon dan ook niet verder dan een hoek

van 90graden (zie afbeelding links).

Stap 7 
 We gaan nu de laatste bekabeling tussen het voor en achter

paneel van de iPhone 5s verwijderen.

 Om dit te doen beginnen we met het verwijderen van de bracket

die de connectoren beschermen. U verwijdert hiervoor de

schroeven zoals aangegeven in de foto hier links.

Let op! Deze schroeven lijken op elkaar, maar zijn verschillend 
van lengte en dikte. Houd daarom de schroeven uit elkaar, 
zodat u ze weer terug kunt plaatsen op de plek waar ze zaten.

Stap 7 
 Verwijder nu het klepje dat de bekabeling beschermt.

Stap 8 
 Gebruik de openingstool om nu voorzichtig de drie connectoren

los te maken.

Stap 9 
 U kunt nu het voorpaneel verwijderen van de achterzijde.



Stap 10 – Verwijder de batterij 
 Verwijder de twee op afbeelding aangegeven schroeven die de

beschermkap van de accu aansluiting op zijn plek houden.

Stap 11 
 Verwijder nu de metalen beschermkap van de accu aansluiting.

Stap 12 
 Gebruik de openingstool om voorzichtig de connector van de accu

los te koppelen.

Stap 13 
 Aangezien de accu is vastgeplakt op binnen in de iPhone 5s, is de

volgende stap het verwijderen van de plakstrip onder de accu.

 Allereerst kunt u aan de onderzijde met uw openingstool de een

lipje van de plakstrip omhoog vouwen.

Stap 14 
 Trek met uw pincet het lipje van de plakstrip iets weg van het

toestel.

(u kunt op de foto al zien dat de plakstrip uit twee delen bestaat)



Stap 15 
 Knip nu het lipje van de plakstrip door midden. Hierdoor scheidt u

de twee plakstroken die zich onder de batterij bevinden.

Stap 16 
 Trek nu voorzichtig de plakstrip aan de binnenzijde van de toestel

langs de batterij. (zie de afbeelding links)

Stap 17 
 Trek nu ook de plakstrip aan de andere kant los. (zie afbeelding

links )

Stap 18 
 Verwijder nu de batterij van de iPhone 5s.

Nu alle stappen zijn voltooid, kunt u de nieuwe accu plaatsen. U kunt nu de 

nieuwe accu is geplaatst alle stappen in deze handleiding met omgekeerde 

volgorde uitvoeren.  




