Cara membersihkan keyboard dan mendisinfeksinya
Kita baru saja berada di awal pandemi coronavirus di sini di Indonesia dan itu berarti
banyak orang memiliki ketertinggalan untuk dilakukan ketika datang ke kebiasaan higienis.
Dan dengan kebanyakan orang Indonesia sekarang bekerja dari rumah, ini berarti
memastikan komputer atau keyboard laptop wajib dilakukan. Inilah Cara membersihkan
keyboard dan mendisinfeksinya.

Dengan mengingat hal itu, kita akan memberlakukan beberapa kewajiban dan larangan
yang harus dilakukan untuk mereka yang tidak yakin cara membersihkan peralatan mereka
dengan benar. Sebagai permulaan, Anda tidak bisa hanya menggunakan pembersih tangan
pada keyboard Anda dan menggunakannya seharian.
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Hal pertama yang tidak boleh Anda lakukan adalah membiarkan keyboard atau laptop Anda
menyala dan / atau terhubung ke sumber daya saat disinfektan. Anda akan ingin
memutuskan daya dan mengubah keyboard atau laptop Anda menjadi pemberat kertas
sebelum melakukan segala jenis pembersihan.
Begitu Anda benar-benar mendapatkan proses pembersihan, baik Apple dan Microsoft
menjelaskan bahwa Anda harus sangat berhati-hati dengan cairan. Beberapa jenis tisu
desinfektan masih ok (kami akan membahasnya sedikit), tetapi secara umum, hindari segala
jenis cairan yang dapat tersangkut di celah kecil. Anda tidak ingin merusak keyboard Anda.
Bahkan jika Anda tidak takut cairan merembes ke celah-celah kecil, produsen laptop
memperingatkan agar tidak menggunakan bahan kimia atau pemutih karena mereka agak
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terlalu keras untuk bahan. Solusi pembersihan tersebut dapat merusak lapisan laptop, jika
Anda tidak berhati-hati. Itu mungkin bukan masalah paling penting yang dihadapi di sini,
tetapi Apple secara khusus memperingatkannya.

Oke, jadi sekarang Anda tahu untuk mematikan semuanya, mencabut semuanya, hati-hati
dengan cairan, dan jangan gunakan pemutih. Anda mungkin bertanya-tanya apa yang bisa
Anda lakukan. Kabar baiknya adalah bahwa setelah Anda menyingkirkan semua potensi
bahaya, membersihkan keyboard tidak terlalu rumit.

Rekomendasi Microsoft
Perusahaan langkah pertama seperti Microsoft dan publikasi seperti CNET dan Wired
merekomendasikan untuk memegang keyboard secara terbalik dan mengguncang puingpuing atau lepas longgar dari itu. Ini menjijikkan, tetapi hal-hal terjebak di antara kunci dari
waktu ke waktu dan ini adalah cara termudah untuk menyingkirkan banyak itu secara
massal. Ini harus dilakukan tanpa berkata, tetapi sebaiknya Anda melakukan ini di atas
tempat sampah atau sesuatu wadah lain yang dapat menangkap residu keyboard Anda.
Untuk pembersihan yang dalam, Anda dapat menggunakan udara terkompresi untuk
mengeluarkan sisa kotoran dari sana. Setelah remah yang terlihat keluar, saatnya untuk
mulai berurusan dengan kuman.
Tisu desinfektan seperti yang dibuat Clorox pada umumnya harus baik-baik saja pada
keyboard. Apple hanya mengalah pada minggu terakhir ini setelah bertahun-tahun
merekomendasikan terhadap agen pembersih dalam segala bentuk. Pastikan untuk
menghapus dengan lembut, tentu saja. Tetapi jika Anda memiliki tisu itu, Anda harus
merasa aman untuk menggunakannya. Situs web Apple juga merekomendasikan tisu
isopropil 70 persen.
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Jika Anda hanya memiliki solusi pembersihan cairan, masih ada cara untuk membuatnya
bekerja. Microsoft merekomendasikan menerapkan solusi isopropil 70 persen ke kain
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lembut tanpa serat. Anda juga dapat menggunakan campuran sabun dan air ringan pada
kain tersebut, tetapi sekali lagi, lakukan saja jika Anda dapat mencegah air tersangkut di
ruang kecil.
Taruhan terbaik di sini mungkin adalah tisu Clorox, dengan asumsi Anda dapat
menemukannya. Bahkan jika Anda tidak bisa, Anda masih memiliki alternatif. Dan
mengingat betapa mudahnya menyebarkan COVID-19, penting bagi kita semua melakukan
apa pun yang kita bisa, sekecil apa pun, untuk meratakan kurva.
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