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Uitschakelen van de Auto Boot
Vooraf vereiste handleiding voor het uitschakelen van Auto Boot in MacOS, zodat de Mac veilig uit
elkaar kan worden gehaald.
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INTRODUCTIE
Een vooraf vereiste handleiding voor het uitschakelen van de Auto Boot en het dan weer
inschakelen na het voltooien van de reparatie. Dit is een verkorte versie van de handleiding Het
uitschakelen van de Auto Boot.
De Auto Boot-functie schakelt je laptop in zodra je de klep opent en moet dus worden uitgeschakeld
voordat je bepaalde reparaties begint uit te voeren. Auto Boot kan worden gevonden MacBook Pro's
uit 2016 (en later) en 12" Retina MacBooks uit 2017 (en later).
Let op: Het kan voorkomen dat het uitschakelen van de Auto Boot-functie op Apple's nieuwere
ARM-based M1 MacBook Pro of MacBook Air, gereleased eind 2020, niet werkt. Op dit moment
hebben we nog geen mogelijkheid gevonden om de Auto Boot-functie van toestellen die op Big Sur
v11.1 of later draaien uit te schakelen.
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Stap 1 — Uitschakelen van de Auto Boot

 Voordat je de reparatie start, moet je de Auto Boot-functie van je Mac uitschakelen. Auto Boot
zorgt ervoor dat je Mac opstart als je het scherm open doet en kan dus worden geactiveerd tijdens
de reparatie. Gebruik deze handleiding of volg de ingekorte instructies hieronder om Auto Boot uit
te schakelen. Het kan zijn dat deze command niet op alle Mac's werkt.


Zet je Mac aan en open Terminal.


Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:



sudo nvram AutoBoot=%00



Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je
weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.

 Je kunt nu veilig je Mac uitzetten en de laptop openen zonder dat je laptop tijdens de reparatie uit
zichzelf aan zal gaan.

 Als je reparatie is voltooid en je Mac weer in elkaar zit, schakel de Auto Boot-functie dan weer in
met de volgende command:


sudo nvram AutoBoot=%03

Gefeliciteerd! Je bent klaar.
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