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Handleiding voor het vervangen van de iPhone 6S Batterij  
Voor u begint met het vervangen van de batterij van de iPhone 6S, 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 6S 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 6S batterij! 

Stap 1 – Verwijder de schroeven  
Verwijder de twee 3.4mm 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 6S voorzichtig iets op te tillen. U dient de zuignap net 

boven de homeknop te plaatsen.  

  

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

voorzichtig met geleidelijke kracht het frontpaneel van de 

iPhone 6S los.   

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

iPhone 6 zit erg strak vast.   

  

Stap 3 – Open de iPhone 90 graden 
Haal het scherm van de iPhone 6S 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.  

Leun het scherm tegen iets dat het recht op houdt, terwijl u 

de accu gaat verwijderen. 

  

Stap 4 – Verwijderen van schroeven  
Verwijder nu de volgende twee schroeven die de connector 

van de batterij beschermen. Deze zijn los te schroeven met 

bijgeleverde schroevendraaier.  

Let op! De schroeven zijn niet identiek en moeten op exact 

dezelfde plek terug worden geplaatst. Zorg er dus voor dat 

deze niet verwisseld raken. 
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Stap 5 – Beschermplaat verwijderen 
Verwijder nu het metalen plaatje dat de batterij connector 

beschermt.  

 

Stap 6 – losmaken van de connector 
Nu kunt u voorzichtig de connector van de iPhone 6S accu los 

maken. Zorg er voor dat de connector helemaal los is van het 

moederbord.  

 

 

Stap 7 - Lijm onder batterij verwijderen 
De batterij in de iPhone 6S is vastgeplakt in het toestel. De 

plakstrip dat de batterij op zijn plek houdt, is eenvoudig te 

verwijderen.  

De plakstrippen steken iets uit aan de onderkant van de 

batterij. Met een pincet kunt u eenvoudig de uiteinden van 

de plakstrips pakken en vervolgens met de hand los trekken.  

 

 

Trek rustig aan de plakstrip tot deze helemaal verwijderd is 

en de accu uit het toestel te pakken is. De plakstrip is rekbaar 

en kan heel lang worden.  

 

Stap 8 – De nieuwe iPhone 6S accu plaatsen 
De iPhone 6S accu is nu eenvoudig te verwijderen en u kunt 

nu de nieuwe accu plaatsen.  

 

Nu de nieuwe accu geplaatst is, kunnen alle stappen zoals 

beschreven in deze handleiding in omgekeerde volgorde 

uitgevoerd worden.  

Bekijk ook de handige instructievideo’s op onze site. De 

instructievideo’s geven een duidelijk beeld van hoe het 

vervangen van de iPhone 6S batterij precies in zijn werk gaat.  

 


