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Vážený zákazníku, 
Tento návod vám pomůže efektivně používat drtič na ovoce. Při zakoupení zkontrolujte celou sadu, věci 
uvedené v tabulce č. 1 a vnější nebo mechanická poškození.  
 
UPOZORNĚNÍ 
Před použitím drtiče si pozorně přečtěte tento návod. Vzhledem k neustálému zlepšování zařízení si 
společnost vyhrazuje právo provádět změny designu a vzhledu drtiče. Proto mohou být mezi 
zakoupeným zbožím a jeho popisem a znázorněním určité rozdíly.  
 
1. Všeobecné pokyny 
1.1 Elektrický drtič ESE-018 (dále jen „drtič“) je určen k sekání jablek, hrušek, hroznů, zeleniny atd. na 
soukromých zemědělstvích a malých farmách. 
1.2 Drtič je navržen k použití ve vnitřních nebo zastřešených prostorách při teplotě od 0 ° C do + 40 ° C. 
1.3 Během používání a skladování zabraňte pádům a nárazům.  
 
2. Kompletní sada a struktura elektrického drtiče ESE-018 
 
 

Položka sady Množství (kusy) 

Drtič 1 

 
 
3. Technické vlastnosti drtiče ES-018  
 

Elektrický drtič ES-018 

Výkon motoru: 0,18 kW 

Produktivita: 200–300 kg/h 

Průměr trubky: 85 mm 

Rozměry: 26х31,5х41,5 cm 

Hmotnost: 10 kg 

Napětí: 230V, 50 Hz/120V, 60 Hz 

Otáčky elektrického motoru: 1300 otáček/min 

Plášť, materiál nožového kotouče: Nerezová ocel 

 
4. Bezpečnostní opatření 
Při používání tohoto zařízení dodržujte bezpečnostní opatření. Porušení pokynů k použití a 
bezpečnostních opatření může vést k úrazům.  
 
UPOZORNĚNÍ  
Zapojujte drtič pouze do elektrické sítě s ochranným vypnutím (elektrický proud 30 mA), 

ochranou proti přetížení a zkratu (automatický elektrický spínač 6-10A) a ochranným uzemněním. 
4.1 Zapojujte pouze do zásuvky s uzemněním. 
4.2 Pokud se jablka zasekla, neprotlačujte je rukou. Použijte dřevěnou tyč, ale nepoužívejte velkou sílu. 
Nejlepší je vypnout drtič a jablka posunout. 
4.3 Používejte zařízení pouze k vyhrazeným účelům: sekání ovoce, bobulovitého ovoce a zeleniny (kromě 
peckovin jako švestek, meruněk atd.). 
4.4 Kontrolujte stav napájecího kabelu a používejte drtič pouze tehdy, když je kabel v perfektním stavu. 
4.5 Drtič nesmí používat lidi mladší 16 let. Uchovávejte drtič mimo dosah dětí. 
4.6 Sledujte bezpečnost lidí v nejbližším okolí zařízení. 
4.7 Buďte opatrní při vyndávání nožového kotouče. Hrozí nebezpečí poranění. 
4.8 Zapojte zařízení do zásuvky, pouze pokud jste zkontrolovali všechny upevňovací prvky a bezpečné 
nastavení všech prvků konstrukce. 
4.9 Pokud prší, nepoužívejte drtič venku. 



  

4.10 Pokud se kotouč zablokuje, ihned drtič vypněte, vyndejte zaseknutá jablka a pak pokračujte. 
4.11 Neházejte jablka do násypky z výšky větší než 0,5 m od kotouče. 
4.12 Drtič můžete rozmontovat a umýt pouze po kompletním zastavení rotujících částí, a když jste 
zařízení vypojili z napájení. 
 
5. První kroky 
5.1 Vyndejte zařízení z obalu. Před prvním použitím drtiče důkladně omyjte všechny díly, které přijdou 
do kontaktu se šťávou, houbičkou a mycím prostředkem. 
5.2 Utáhněte šroub, který spojuje horní a dolní díly drtiče, aby se při vibracích neuvolnily. K utažení 
matky použijte klíč. 
5.3 Položte zařízení na rovný povrch – na stůl, lavici nebo podlahu a umístěte nádobu na nasekaná jablka 
pod výstup drtiče. 
5.4 Připevněte drtič k povrchu stolu svorkou nebo šroubem. 
 
6. Provozní pokyny 
6.1 Pokud jste jablka sesbírali ze země, umyjte je. Zbytky půdy na jablkách mohou ztupit nůž a zkazit 
chuť šťávy. 
6.2 Zapojte do zásuvky s uzemněním. Pak drtič zapněte kloubovým spínačem na plášti motoru.  
6.3 Začněte vkládat jablka do násypky a sekat. Kontrolujte naplnění vnitřku drtiče nasekanými jablky a 
včas ji vyprázdněte. Jinak nebudou moct jablka vypadávat ven a drtič může přestat fungovat. 
6.4 Když skončíte se sekáním jablek, drtič vypněte. 
6.5 Po každém použití umyjte plášť drtiče vodou. Ujistěte se, že se voda 
nedostane do kontaktu s motorem. To zajistíte tak, že odeberete nožový 
kotouč, necháte „sklo“ na redukčním pouzdře a zašroubujete zpátky 
přidržovací šroub s těsněním. Po omytí drtiče osušte všechny díly a nechte je 
zcela uschnout na slunci. 
 
Podívejte se jak pracovat s drtičem na kanálu YouTube. 
Název kanálu: Apple Press Ltd. 
https://www.youtube.com/channel/UCKFdbuOASzI3aWwq2rgMoBA/videos 
 
Přibližné množství šťávy: 
Ze šťavnatých jablek očesaných z jabloně podle odrůdy a zralosti: 50-70% 
Z jablek sesbíraných ze země nebo starších jablek: 20-40%. 
Je tedy lepší získávat šťávu z čerstvě očesaných jablek. Tak získáte maximální množství šťávy s nejvyšším 
obsahem vitamínů. Ušetříte čas s mytím jablek (to může zabrat nejvíce času, zejména pokud je musíte 
třídit a okrajovat poškozené části). Navíc zachováte potřebné kvašení, přírodní kvasnice. To se hodí, 
pokud budete ze šťávy připravovat víno. Tato šťáva je chutnější a zdravější. 
 
Jak skladovat šťávu na zimu: 
 

- ve sklenicích  
Vylisujte šťávu pomocí lisu na jablka. Nalijte ji do hrnce. Pokud je šťáva příliš kyselá, 
můžete do ní přidat cukr. Zahřejte ji na 70-80 °C a zahřívejte 5 minut. Pak nalijte šťávu 
do sterilizovaných sklenic a zavřete je sterilizovanými víčky. Otočte sklenici vzhůru 
nohama a zabalte ji. Nechejte vychladnout.  

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCKFdbuOASzI3aWwq2rgMoBA/videos


  

 
- sáček v krabici 
Můžete šťávu skladovat v sáčku v krabici: naplňte plastový sáček horkou 
pasterizovanou šťávou a sáček umístěte do lepenkové krabice. 
 
 

- zmrazení 
Je velmi praktické zmrazit šťávu v obyčejných plastových láhvích, pokud to velikost 
vašeho mrazáku umožňuje. Stačí nalít šťávu do láhví a vložit je do mrazáku. V takovém 
případě nemusíte trávit čas pasterizací. Šťáva si zachová 80-90 % vitamínů a svou 
původní chuť (jako kdybyste ji právě vylisovali). Pasterizovaná šťáva má trochu jinou 
chuť, protože se změní v důsledku zahřátí. 
 

 
7. Údržba 
7.1 Pokud se nožový kotouč ztupí, můžete ho nabrousit kulatým pilníkem nebo frézou. 
 
8. Pravidla skladování 
Skladujte drtič na suchém místě, chraňte před deštěm/sněhem a přímým slunečním světlem.  
 
9. Záruka výrobce 
9.1 Výrobce zaručuje dobré fungování zařízení při dodržení pravidel skladování, instalace a provozu 
uvedených v návodu. 
9.2 Záruční lhůtu zařízení určuje výrobce a trvá minimálně 24 měsíců od data prodeje zákazníkovi. Pokud 
není datum zakoupení uvedeno, počítá se záruční lhůta od data výroby zařízení. 
9.3 Výrobce zaručuje, že provede bezplatné opravy v záruční době, pokud jsou splněny následující 
podmínky: 
– zařízení bylo používáno výhradně v souladu s návodem k použití, jinak hradí opravu zákazník, 
– kladné rozhodnutí ze zkoušky odborné komise v oddělení kvality do jednoho měsíce ode dne obdržení 
zařízení,  
– zařízení bylo vráceno čisté, bez mechanického poškození a s kompletním vybavením, 
– žádost zákazníka uvádějící důvody poruchy, fotky nebo videa, 
– technicky odůvodněné jednání obchodní organizace. 
9.4 Záruka výrobce neplatí pro následující situace: 
– vada způsobená úmyslným nebo chybným jednáním zákazníka, 
– poškození nebo porucha zařízení v důsledku přírodní katastrofy, 
– škody způsobené vnikem cizích předmětů nebo tekutin, 
– škoda způsobená přímým nebo nepřímým vlivem mechanických sil, chemickým, tepelným nebo 
fyzickým násilím, 
– demontáž, změna nebo jiné zásahy neuvedené v návodu k použití. 

 
 
 

 
Servisní středisko: 
Mipam bio s.r.o. 
Rudolfovská 11 

370 01 České Budějovice 
+420 776 584 327 
+420 800 110 990 
servis@mipam.cz 

 


