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RENGJØRING AV PORKKA ISBITMASKINER
HVOR OFTE BØR MASKINEN RENGJØRES?
Eksteriør Ved behov
Avløp i binge og avløp Ukentlig
Rengjøring av kondensator (luftkjølt) Månedlig
Innvendig rengjøring Minst hver sjette måned eller ved behov

UKENTLIG
Avløpssystem
Avløpet og avsløpsslangen kan ofte tette seg pga 
algevekst og groing.
Hell litt klorin i avløpet på bingen. La det virke noen 
minutter før man skyller godt med rent vann.

MÅNEDLIG
Rens av maskinens kondensator
Steng vannkranen. Slå av maskinens hovedbryter 
og trekk ut støpslet.
Skru av maskinens frontdeksel.Bak frontdekslet sitter 
maskinens kondensator. Rengjør denne med en 
støvsuger påmontert en myk børste.

Jevnlig rengjøring av kondensatoren vil øke levetiden 
på maskinen og sikre en jevn isbitproduksjon.

HVER SJETTE MÅNED ELLER VED BEHOV
Innvendig rengjøring
Steng vannkranen. Slå av maskinens hovedbryter 
og trekk ut støpslet.

Ta av maskinens topplate ved å løfte den rett opp.

Ta deretter bort luken foran isbingen (2).

Skru ut fingerskruen foran vannreservoaret og fjern 
plastklaffene.
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Ta ut isristen ved å løfte den klar av holderne på 
vannreservoarets bakvegg. 

Løft ut overflomstårnet (1) slik at vannreservoaret 
tømmes for vann.
Løft ut spylearmen (2) ved å løfte den rett opp ut 
av sporene. Trekk spylearmen av ved å trekke den 
rett mot fronten av maskinen.
Skru ut grovsilen (3).

Vask plastklaffer, overflomstårn, isrist, grovsil og 
spylearm med endestykker i en oppvaskum. Benytt 
lunket vann og et mildt oppvaskmiddel.

Benytt beskyttelsesbriller og vanntette hansker ved 
bruk av Safe Clean Plus.
Bland flasken med Safe Clean Plus med 3,8 liter 
varmt vann (ca. 50 °C) i en egnet container som 
kan lukkes.

Fukt en myk klut med Safe Clean blandingen og 
vask bingen. Benytt en ny myk klut som dyppes i 
rent vann for å vaske bort rester av Safe Clean.

Hell litt klorin i avløpet. La det virke noen minutter 
og skyll med rent vann.

Sett sammen maskinen i omvendt rekkefølge

Rengjøring av pumpesystemet
Påse at vannkranen er stengt. Fyll opp vannreser-
voaret med Safe Clean blandingen. Sett støpslet i 
stikkontakten.

Påse at rensebryteren står i stilling (1) 

Slå på Hovedbryteren 
Etter ca. 3,2 minutter starter sirkulasjonspumpen.
Slå rensebryteren over i stilling (2) når pumpen har 
startet.
La maskinen gå med Clean safe blandingen i ca. 25 
minutter.
Maskinen vil spyle opp i dysene og blandingen vil 
rense pumpesystemet. 
Maskinen vil ikke produsere is.
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Slå av hovedbryteren. Trekk støpslet ut av  
stikkontakten.

Demonter som tidligere beskrevet til man kommer 
til overflomstårnet. Løft opp denne for å tømme 
vannreservoaret for Clean Safe blandingen. Skyll 
etter med rent vann. Sett på plass overflomstårn 
og øvrige deler.

Åpne vannkranen og sett støpslet i stikkontakten.

Slå rensebryteren over i stilling (1) 

Slå på Hovedbryteren

La maskinen produsere isbiter inntil isbitene er fri 
for Clean Safe blandingen. Fjern isbitene og skyll 
bingen med rent vann.

Rengjøring av eksteriør
BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE 
MED RENGJØRINGEN!

FØLGENDE MIDLER MÅ IKKE BENYTTES:
BRUK IKKE RENSEMIDLER ELLER DESINFEKSJONS-
MIDLER SOM INNEHOLDER KLORIN, LØSEMIDLER
ELLER SKUREMIDLER. BRUK IKKE KNIVER ELLER
SKARPE GJENSTANDER UNDER RENGJØRING.

FOR METALLFLATER
VED BRUK AV SPESIALMIDLER FOR RENGJØRING,
KONTROLLER AT RENGJØRINGSMIDDELETS BESKRI-
VELSE INNEHOLDER EN BESKRIVELSE FOR REN-
GJØRING AV MASKINENS RUSTFRIE OG LAKKERTE 
FLATER. DET MÅ IKKE SPRUTE VANN PÅ MASKI-
NENS ELEKTRISKE KOMPONENTER.  
IKKE SLÅ PÅ MASKINEN FØR DEN ER HELT TØRR.

FOR PLAST
RENSEMIDLER MED ALKOHOL ELLER ANDRE KJE-
MISKE FORBINDELSER INNEHOLDENDE ALKOHOL, 
SOM ER ETSENDE ELLER VIRKER SKURENDE. DETTE 
ER IKKE ANBEFALT FOR RENGJØRING AV PLAST.
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Colia et selskap i Festivo - Porkka Group
Colia AS ble startet i 2015. Vår visjon har hele tiden vært å levere produkter med høy kvalitet og yte 
god service til våre kunder. 

I desember 2019 gjennomførte hovedaksjonæren i Colia AS (Festivo Finland OY) oppkjøpet av Porkka Finland`s 
totale virksomhet. Porkka Norge AS ble som ett resultat av dette fusjonert inn i Colia AS.
Alle produktene i Porkka`s portefølje selges gjennom Colia AS. I tillegg importerer vi kjente merkevarer som 
Migel (Porkka) ismaskiner, Sincold, Liebherr, Igloo, Asber, Cosmetal vannkjølere osv.

Oppkjøpet legger grunnlaget for en konkurransedyktig videreutvikling av selskapet som en del av en større 
gruppe. Gruppen har en samlet omsetning på NOK 500 millioner og sysselsetter cirka 300 personer. 

Vi representer merker fra noen av Europas ledende produsenter. Dette forplikter og vi gjør alltid vårt ytterste 
for å gi våre kunder den best tenkelige service. 


