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Handleiding voor het vervangen van de iPhone 6 Batterij  
Voor u begint met het vervangen van de batterij van de iPhone 6, zorg voor een overzichtelijke werkplek waar u kleine 

onderdelen zoals schroeven niet kwijt kan raken. Ook is het belangrijk dat u rustig de tijd neemt om deze klus te klaren. Het 

vervangen van de iPhone 6 batterij duurt ongeveer twintig minuten. Het vervangen van de batterij is op eigen risico. 

Zorg er ook voor dat u het toestel uit zet voor u begint met het vervangen van de iPhone 6 batterij! 

Stap 1 – Verwijder de schroeven  
Verwijder de twee 3.6mm Pentalobe schroeven die zich links 

en rechts van de Lightning connector bevinden.   

  

Stap 2 – Verwijder het frontpaneel  
Gebruik de bijgeleverde zuignap om het frontpaneel van de 

iPhone 6 voorzichtig iets op te tillen. U dient de zuignap net 

boven de homeknop te plaatsen.  

  

Terwijl u uw iPhone 6 met één hand tegen houdt, trekt u 

voorzichtig met geleidelijke kracht het frontpaneel van de 

iPhone 6 los.   

Let op! Neem hier rustig de tijd voor. Het scherm van de 

iPhone 6 zit erg strak vast.   

  

Stap 3  
Haal het scherm van de iPhone 6 omhoog vanaf de home 

knop kant, waarbij u de bovenzijde van het scherm gebruikt 

als scharnier.  

Zorg er voor dat u de hoek tussen het frontpaneel en de 

body van het toestel niet groter maakt dan 90 graden  

  

Stap 4  
Verwijder de volgende vijf Phillips schroeven die de 

bekabeling van het scherm beveiligen.  

Let op! Verwijderde schroeven moeten op exact dezelfde 

plek terug. Bewaar deze dus gescheiden.  

  

Stap 5  
Verwijder vervolgens het beschermpaneel.  
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Stap 6  
Gebruik de openingstool om voorzichtig de stekkers van het 

scherm, digitizer en de knoppen los te maken.   

Let op! Zorg er voor dat u de stekkers los maakt en niet de 

sockets op het logic board.   

 

Stap 7  
Nadat u de stekkers los heeft gemaakt, kunt u het 

frontpaneel verwijderen.  

  

  

  

Stap 7 – Verwijder de batterij  
Verwijder vervolgens de volgende twee Phillips #00 

schroeven van de “batterij connector bracket”.  

  

Stap 8  
Verwijderd vervolgens de bracket en maar de batterij 

connector voorzichtig los.   

 

Stap 9   
De Apple iPhone 6 batterij zit vastgeplakt in de telefoon met 

twee plakstrips. De uiteinden van deze plakstrips zijn 

zichtbaar aan de onderkant van de batterij.   

Trek voorzichtig de plakstrip los en trek deze strips langs de 

randen van de batterij onder de batterij weg.   
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Stap 10   
Gebruik de openingstool of een breed plastieken pasje om de 

batterij het laatste zetje te geven. Let op! Doe dit niet vanaf 

de kant van het logic board.   

Zorg er ook voor dat de batterij niet buigt tijdens het 

verwijderen, aangezien dit er voor kan zorgen dat de batterij 

gevaarlijke chemische stoffen kan los laten.   

  

Stap 11  
Verwijder de iPhone 6 batterij uit de telefoon.   

  

  

  

  

  

  

  

  

Stap 12 – plaats de nieuwe batterij  
Plaats uw nieuwe iPhone 6 batterij in het toestel en loop de 

stappen in tegenstelde richting toe om het toestel weer in 

elkaar te zetten.   

Heeft u vragen over het vervangen vande batterij bij de 

iPhone 6, dan kunt u altijd contact opnemen met onze 

medewerkers van de klantenservice.   

Op onze website vindt u ook meer informatie over het 

vervangen van de batterij van de iPhone 6. Ook vindt u op 

onze site een handige videohandleiding.   


