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Pendahuluan
banyaknya temen aku yang sulit merawat komputernya, membuat penulis gregetan untuk tidak 
menulis Tips ini, yah bagi pembaca maupun temen penulis khususnya, rajin-rajinlah merawat 
komputer sendiri, agar komputer tetap tahan lama dan awet.
Baiklah mari kita mulai..........

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Memiliki ventilasi udara yang cukup, sehingga udara di dalam ruangan tidak 

terlalu lembab atau terlalu kering

2. Memiliki pengaman kebakaran, bisa berupa alarm, detektor asap, pemadam 

kebakaran otomatis ataupun minimal tabung pemadam kebakaran yang berisi 

dry powder

3. Jika menggunakan AC dan berkarpet, usahakan melakukan perawatan AC secara 

berkala dan membersihkan karpet dengan penyedot debu, untuk mencegah 

merebaknya virus/kuman penyakit pernapasan

4. Groundkan CPU anda pada tembok atau apa saja yg bersifat isolator

5. Jika memungkinkan gunakanlah Screen Filter pada monitor bertipe CRT

6. Jika tidak memiliki meja khusus komputer, usahakan CPU ditempatkan pada 

tempat tidak terlalu lembab atau terlalu kering

7. Gunakan pelindung/ plastik bening pada keyboard, agar huruf2 pd keyboard 

tidak mudah mengelupas
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8. Bersihkan selalu meja komputer anda terutama di daerah CPU agar udara yg 

mengalir dlm fan tidak berdebu

9. Bagi anda yg menggunakan alas mouse atau tidak, tetap perhatikan, apakah 

alas dlm keadaan berdebu atau tidak

10. Jika memungkinkan hindari dan jauhkan penggunaan alat2 yg menghasilkan 

medan magnet tinggi

11. Gunakan stavolt yg dpt menyeimbangkan tegangan yang turun-naik

12. Jika memungkinkan tempatkanlah kabel2 komputer dgn rapi dan berilah 

pengaman agar tidak mudah tersangkut kaki.

 

:: Greets :

 -----------

 - Anak-anak “B” manis hehehe.. ;P

 - Temen2 yg udah mensupport aq

 - My Parents yg da di rumah

 - Semua Pengunjung situs ini

Referensi
aku tulis dari permintaan seorang temenku....
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