
Tijdelijke maatregelen ter bestrijding van het Corona Virus : 

• I.v.m. de richtlijnen voor het ontsmetten van uw computer of iPhone kunnen wij 
momenteel  reparaties NIET op dezelfde dag voor u voltooien!


• Wij verzoeken u om alleen te komen

• Blijf achter de witte streep ( 1,5 meter ) 

• Maximaal 1 persoon in de wachtruimte


Voorbereiding op uw Reparatie,


Voordat uw iPhone, iPad of Mac wordt ingeleverd ter reparatie is het belangrijk om een 
aantal zaken voor te bereiden zodat u bij het inleveren van uw product niet voor 
verrassingen komt te staan. 


Backup van uw gegevens 
Van uw iPhone en iPad kunt op twee manieren een backup maken. Namelijk via iTunes/
Finder op uw computer of via iCloud als onderdeel van uw Apple ID. Van uw Mac kunt u 
een backup maken op een externe harde schijf via het programma Time Machine. Zorg 
dat u een kopie van uw gegevens gemaakt hebt voordat u uw product komt aanbieden. 
Uw product, voorzien van uw persoonlijke gegevens, zullen wij na het uitvoeren van de 
diagnose testen samen met u wissen bij het inname proces.


Reparatietijd 
Software problemen kunnen wij meestal ter plekke in ons support center voor u oplossen.

Bij een hardware probleem is de reparatietijd afhankelijk van de tijd die de diagnose 
testen in beslag nemen en/of de aanlevering van eventuele onderdelen, reken altijd 
minimaal op 3 werkdagen. Indien gewenst kunt u voor deze periode een vervangend 
product bij ons huren, onze medewerkers informeren u graag over de mogelijkheden.


(Schade) Verzekering 
In het geval van val- en/of vochtschade kan een verzekering u verzoeken om een 
schaderapport op te laten stellen, ARP kan dit voor u verzorgen. Hiervoor dient u het 
product bij ons achter te laten en ontvangt u na enkele werkdagen per email het 
schaderapport. Daarna kunt u besluiten om het product te laten repareren of om het 
product zonder verdere actie retour te krijgen.


Inloggegevens 
Zorg dat u de inloggegevens van uw Apple ID (iCloud) weet als het product komt 
inleveren. Uw Apple ID bestaat uit een email adres en een wachtwoord. Om uw product 
ter reparatie in te nemen moet u met uw Apple ID kunnen inloggen om de anti diefstal 
functie “Zoek Mijn iPhone” uit te schakelen.
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Backup maken van uw Mac 



	 	 


	          Time Machine 

Het besturingssysteem macOS bevat standaard het programma “Time Machine”. Na het 
aansluiten van een externe harde schijf kunt u met dit programma een kopie kunt maken van uw 
volledige Mac. Iedere keer als de externe harde schijf aangesloten wordt zal Time Machine 
automatisch een nieuwe kopie maken. 


Wanneer u voor het eerst een externe schijf aansluit

kunt u deze aanmerken als reservekopie schijf.

Indien nodig zal het programma deze schijf  
wissen en juist formatteren. Let er dus op  
dat deze schijf leeg gemaakt mag worden! 

Via het menu van Time Machine kunt u zien welke schijven er gebruikt worden voor het maken 
van de reservekopieën. Dit menu laat tevens zien wanneer de laatste kopie gemaakt is.  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Backup maken van uw iPhone / iPad 

   iCloud 

Automatische backup van uw iPhone / iPad staat standaard aan zodra u bij iCloud inlogt met uw 
Apple ID. Zolang er voldoende ruimte op iCloud beschikbaar is, worden er reservekopieën 
gemaakt. Controleer daarom in het volgende menu of u de backup functie hebt uitgezet en/of om 
te controleren wanneer de laatste kopie gemaakt is.


1. Ga naar “Instellingen”

2. Klik bovenaan op uw naam (zo opent u het Apple ID iCloud gedeelte)

3. Klik op “iCloud”

4. Scrol naar beneden en klik op “iCloud-reservekopie”




In het menu “iCloud-reservekopie” kunt u zien of de backup aan staat en wanneer uw laatste 
kopie voltooid is. Indien de functie aan staat, zal er automatisch een backup gemaakt worden 
indien u product verbonden is met WiFi, aangesloten is aan de oplader en op sluimerstand staat.

U kunt de backup ook ook handmatig starten door te kiezen voor “Maak nu reservekopie”


De standaard opslagruimte in iCloud is 5GB. Mocht u meer opslag nodig hebben dan ontvangt u 
een melding met de optie om opslagruimte bij te kopen.	 
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iTunes 

Om een reservekopie te maken via iTunes, koppelt u de iPhone / iPad via de USB oplaadkabel 
aan uw PC of Mac waar iTunes op staat. Het product zal dan verschijnen in iTunes. Indien deze 
nog niet eerder is aangesloten, zal iTunes u vragen om uw toegangscode in te voeren op de 
iPhone/iPad om de aangesloten computer te vertrouwen.


Let op, indien uw display niet meer functioneert en u iTunes nog nooit gebruikt hebt, kunt u de 
verbinding met iTunes helaas niet accepteren op uw product. Indien u dan ook geen iCloud 
backup hebt en gegevens ook niet elders hebt opgeslagen (cloud service of losse bestanden 
gekopieerd naar uw computer) zijn er helaas geen mogelijkheden om uw bestanden op te slaan. 


        Codeer iTunes reservekopie


U kunt uw iTunes-reservekopie ook voorzien van een code. Als u deze code instelt worden ook 
uw accountwachtwoorden, Apple Watch gegevens en de gegevens van de Gezondheids- en 
HomeKit app voor u opgeslagen in de kopie. Zorg wel dat u deze code goed bewaard, indien  
u deze vergeet is de code niet te herstellen en verliest u ook in de toekomst de toegang tot 
het terugzetten van de reservekopie via iTunes.
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