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NOTA DE BOAS -VINDAS YÄMMI

Parabéns por ter adquirido a nova máquina de cozinhar Yämmi.

A sua nova Yämmi é o resultado de um projeto conjunto da Sonae com a indústria nacional portuguesa.  
Todo o processo de conceção, desenho, desenvolvimento e produção da nova Yämmi decorreu em Portugal.

Obrigado pela sua escolha!
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VISÃO GERAL – MÁQUINA DE COZINHAR01
Leia cuidadosamente este manual de instruções antes 
da primeira utilização. Guarde para futuras consultas e 
certifique-se que está acessível para consulta sempre 
que outra pessoa utilizar a máquina de cozinhar pela 
primeira vez. Respeite os avisos que se encontram na 
máquina de cozinhar e neste manual de instruções.

Este manual contém avisos de segurança, assim como 
instruções de funcionamento e manutenção impor-
tantes para a sua máquina de cozinhar Yämmi.

/ Conteúdo
/ Máquina de Cozinhar  

+ Acessórios

/ Manual de Instruções

/ Livro de Receitas

/ Símbolos
No presente manual as informações importantes para 
a sua segurança estão destacadas através da utiliza-
ção de um símbolo particular. Observe estes símbolos 
cuidadosamente, a fim de evitar acidentes e danos 
na sua Yämmi.

Aviso – Risco de choque elétrico!

Este símbolo de aviso indica um risco de choque 
elétrico. Ignorar este aviso pode causar danos à vida 
e à integridade física!

Aviso – Perigo de queimaduras!

Este símbolo de aviso indica um risco de queima-
duras. Ignorar este aviso pode causar queimaduras/
lesões!

Aviso – Perigo de incêndio!

Este símbolo de aviso indica risco de incêndio. 
Ignorar este aviso pode causar incêndios! 

Aviso – Perigo de ferimentos  
ou danos materiais! 

Ignorar este símbolo de aviso pode provocar feri-
mentos ou causar danos na máquina de cozinhar!

Informação

Destaques para dicas e informações sobre a utiliza-
ção da máquina de cozinhar.
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 02
Atenção – perigo de queimaduras! Não toque em superfícies quentes 
do produto. O produto emana calor durante a utilização. 
Atenção! Superfície quente!

/ Não utilize o aparelho se este estiver aparentemente danificado.

/ Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha se encontrarem danificados.

/ Não transporte o aparelho segurando-o pelo cabo.

/ Deixe arrefecer o aparelho antes de proceder a qualquer operação de limpeza.

/ Não mova o aparelho quando este contém líquidos quentes, espere até que se desligue auto-
maticamente ou desligue manualmente.

/ Não toque nas pás das lâminas de corte.

/ Se as lâminas ficarem bloqueadas com alimentos, desligue o aparelho antes de os remover.

/ Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação elétrico fora do alcance de crianças. 

/ As crianças não devem brincar com o aparelho.

/ Não é aconselhável a utilização deste produto por pessoas com capacidades físicas, sensoriais 
ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, a menos que supervisionadas ou 
instruídas sobre a utilização do produto de forma segura por alguém responsável pela sua 
segurança, de modo a compreenderem os perigos que daí podem resultar.

/ Este produto destina-se a uso doméstico e utilizações similares, tais como: ambientes de traba-
lho como lojas ou escritórios; ambientes residenciais como quintas, motéis ou hotéis (utilização 
por clientes, inclusive em quartos de hotel).

/ Não ultrapasse o limite máximo do copo/panela, para evitar salpicos quentes (ou derramamento 
de líquidos).

/ Se o cabo de alimentação se danificar só poderá ser substituído pelo fabricante, serviço de 
assistência técnica ou técnico qualificado.

/ Nunca mergulhe peças elétricas do produto na água durante a respetiva limpeza ou funciona-
mento. Nunca mantenha o produto debaixo de água corrente.

/ Certifique-se que liga sempre a ficha de alimentação a uma tomada com ligação à terra.

/ Desligue apenas o cabo de alimentação da rede elétrica através da respetiva ficha. Não puxe o cabo.

/ Desligue a máquina da alimentação sempre que for deixada sem vigilância, antes de montar 
ou desmontar, quando a limpar ou em caso de mau funcionamento.

/ Para evitar acidentes ou ferimentos, é favor seguir as instruções de segurança.

/ Ao remover ou inserir a lâmina tem de ter muito cuidado, pois é muito afiada. Nunca segure 
nas pás da lâmina. Manuseie segurando sempre pela parte superior. Deixe arrefecer a lâmina 
após a cozedura, antes de lhe tocar.

/ Tenha cuidado para evitar o derramamento de alimentos ou líquidos nos pontos de contacto 
do copo de mistura à máquina. Caso isso aconteça, limpe  imediatamente com um pano 
húmido e seque totalmente antes de voltar a encaixar o copo na máquina.

/ A utilização indevida da máquina pode causar lesões graves.

/ Se deitar um líquido quente na máquina de cozinhar ou na varinha, aja com cuidado para evitar 
projeções causadas por uma vaporização súbita.
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Aviso – Risco de choque elétrico!

Para evitar qualquer perigo de vida devido a choque 
elétrico ou eletrocussão, respeite as seguintes instru-
ções de segurança:

/ Não coloque o aparelho dentro de água ou de qual-
quer outro líquido. Para o limpar, use apenas um 
pano húmido.

/ Sob nenhuma circunstância tente reparar o produ-
to por conta própria (por exemplo, danos no cabo 
de alimentação, se o produto cair, etc.). Para fins 
de manutenção e reparação, contacte sempre um 
serviço de assistência técnica autorizado.

/ A tensão da rede tem de corresponder às infor-
mações indicadas na etiqueta de classificação do 
produto.

/ Apenas a ficha de alimentação pode interromper 
totalmente a alimentação elétrica. Certifique-se que 
a ficha de alimentação está sempre acessível e em 
boas condições de funcionamento.

/ Certifique-se que liga sempre a ficha de alimentação 
a uma tomada com ligação à terra.

/ Não utilize o aparelho com uma extensão do cabo 
de alimentação.

/ Evite danos no cabo de alimentação que possam 
ser originados por dobras ou pelo contacto com 
extremidades pontiagudas.

/ Mantenha este produto, incluindo o cabo de alimen-
tação elétrico e a ficha de alimentação, longe de 
todas as fontes de calor, como por exemplo fornos, 
placas quentes e outros dispositivos ou objetos que 
produzam calor.

/ Desligue o aparelho e remova a ficha da tomada 
antes de o limpar, ou sempre que não se encontre 
em utilização. Nunca desligue o aparelho da tomada 
puxando pelo cabo.

/ Nunca usar, expor ou colocar o produto próximo: 
• à luz solar direta e poeiras; 
• do fogo (lareira, churrasqueira, velas); 
• da água (salpicos de água, vasos, tanques, 
banheiras) ou da humidade densa. 

/ Utilize este produto apenas em áreas interiores secas 
e nunca ao ar livre.

/ Desligue sempre o aparelho da alimentação elétrica 
se ele é deixado sem vigilância, antes da montagem 
ou desmontagem e durante a limpeza.

Aviso – Perigo de incêndio!

O produto funciona com temperaturas elevadas. É 
favor seguir as seguintes instruções de segurança 
para evitar o risco de incêndio:

/ Nunca deixe o produto sem supervisão enquanto 
estiver ligado.

/ Não coloque objetos sobre o produto.

Aviso – Perigo de ferimentos!

Para evitar acidentes ou ferimentos, é favor seguir as 
seguintes instruções de segurança:

/ Utilize o produto apenas para o fim a que se destina 
e com os acessórios e componentes recomendados 
neste manual. É perigosa a utilização indevida ou 
incorreta.

/ Pare o aparelho antes de trocar os acessórios ou 
aproximar-se das partes que se movem em uso.
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02 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

 / Proteção ambiental
Não elimine o aparelho no lixo domésti-
co convencional. Entregue-o num ponto 
de recolha destinado à reciclagem de lixo 

eletrónico (REEE). Desta forma, estará a ajudar a 
preservar os recursos e a proteger o meio ambiente. 
Para mais informações, entre em contacto com o seu 
revendedor ou as autoridades locais. 

Aviso – Perigo de danos materiais!

É favor seguir as seguintes regras para evitar danos 
materiais:

/ Coloque o produto sobre uma superfície plana, resis-
tente e aderente.

/ Limpe o produto e todos os outros acessórios após 
cada utilização, depois de arrefecerem.

/ Siga as instruções no capítulo Limpeza e Cuidado.
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/ Controlos
 1 Copo de medição

 2 Tampa do copo de mistura 

 3 Lâmina de aço inoxidável

 4 Copo de mistura (2,5L)

 5 Corpo da máquina (unidade principal)

 6 Painel de controlo

 7 Bandeja de vapor

 8 Espátula

 9 Base da espátula

 10 Misturador

 11 Cesto de cozinhar para copo

 12 Tampa da panela de mistura  

(ATENÇÃO: Acessório opcional extra.  
Não incluído na embalagem.  
Aquisição efetuada à parte!)

 13 Panela de mistura (3,7L) 

(ATENÇÃO: Acessório opcional extra.  
Não incluído na embalagem.  
Aquisição efetuada à parte!)

 14 Cesto de cozinhar para panela 

(ATENÇÃO: Acessório opcional extra.  
Não incluído na embalagem.  
Aquisição efetuada à parte!)

 15 Cartão de Identificação da Máquina  
de Cozinhar.

Informação

Antes da primeira utilização da sua máquina de 
cozinhar verifique se todas as peças e acessórios 
indicados estão disponíveis.

03 DESCRIÇÃO CONTROLOS E ACESSÓRIOS

1

7

10

12

14

15

6

11

8

9

3

2

4

5

13
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04 COLOCAR EM FUNCIONAMENTO

/ Desembalar o produto
/ Remova a máquina de cozinhar e os acessórios com 

cuidado da embalagem original.

/ Recomenda-se que guarde a embalagem original 
para posterior armazenamento. Se pretender elimi-
nar a embalagem original, cumpra os regulamentos 
legais aplicáveis. Se tiver qualquer questão relativa-
mente à eliminação correta, contacte o seu centro 
de gestão de resíduos local.

/ Inspecione o conteúdo fornecido e verifique se está 
completo e sem danos. Se o conteúdo fornecido 
estiver incompleto ou com danos, contacte imedia-
tamente o seu ponto de venda.

/ Limpe a máquina de cozinhar depois de a desem-
balar; consulte o capítulo Limpeza e Cuidado.

/ Finalidade de utilização
Esta máquina de cozinhar foi concebida apenas 
para cozinhar, mexer, misturar, picar, cortar, moer, 
amassar, emulsionar e cozer a vapor os alimentos. 
Qualquer outra utilização poderá resultar em danos 
no produto ou lesões pessoais.

/ Instalação
A Yämmi está equipada com uma base antiderrapan-
te. Uma vez que as superfícies dos móveis são feitas 
de uma variedade de materiais e são tratadas com 
uma variedade de produtos de cuidado, é possível 
que alguns destes produtos contenham ingredientes 
que danifiquem a base da máquina. Se necessário, 
coloque um tapete antiderrapante por baixo da 
máquina de cozinhar. 
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 / Copo de mistura

ATENÇÃO!

Nunca exceda a capacidade máxima indicada no 
copo de mistura para garantir o seu uso seguro.

Tenha especial cuidado ao remover o recipiente da 
unidade principal para evitar derrame ou salpicos. 

Para velocidades elevadas e na função turbo, o copo 
de medição tem de estar colocado e na posição de 
bloqueado, caso contrário os alimentos quentes e 
líquidos podem salpicar.

O copo de mistura tem uma capacidade máxima de 
2,5 litros. Existem marcas no interior e exterior das 
paredes do copo de mistura que indicam o nível. 
Cada marca corresponde a 0,5 litros.

 /Tampa do copo de mistura

ATENÇÃO!

Use apenas a tampa do copo de mistura fornecida 
para fechar o copo de mistura. Verifique o anel de 
vedação da tampa regularmente para detetar possí-
veis danos. Em caso de danos, substitua de imediato 
o anel de vedação ou dirija-se ao serviço de assistên-
cia ao cliente Yämmi. Consulte o capítulo Serviço 
de apoio ao cliente.

Por razões de segurança, a máquina de cozinhar 
funciona somente quando o copo de mistura está 
colocado na unidade principal e a tampa está fecha-
da. O símbolo do cadeado  aparecerá no visor LCD 
ligado de forma permanente e indica que estão corre-
tamente colocados. Consulte o capítulo Preparação.

Nunca tente forçar a abertura da tampa enquanto 
estiver bloqueada e com o símbolo do cadeado liga-
do de forma permanente no visor LCD.
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05 PEÇAS E ACESSÓRIOS

/ Copo de medição
ATENÇÃO!
Em velocidades superiores a 3 ou quando utilizar a 
função Turbo ou Triturar, coloque o copo de medição 
no orifício da tampa, com a abertura para baixo.

O copo de medição é muito versátil e permite um 
fácil manuseamento da máquina de cozinhar, sem 
necessidade de a parar durante o uso:

/ Para adicionar os ingredientes no copo de mistu-
ra ou na panela de mistura com a  
tampa fechada através do orifício existente na 
tampa.

/ Para manter a temperatura de cozedura.

/ Como um copo de medição com um volume 
máximo de 100 ml.

O copo de medição pode ser fixo, depois de 
colocado sobre a tampa com a abertura para baixo, 
rodando-o simplesmente.

O copo de medição pode ser utilizado no copo de 
mistura e na panela de mistura.

/ Cesto de cozinhar para copo  
de mistura
Para máxima funcionalidade da máquina de cozi-
nhar, disponibiliza-se um cesto de cozinhar que se 
encontra dentro do copo de mistura. 
É ideal para:

/ Filtrar sumos de fruta e de vegetais. Basta colocar o 
cesto no copo de mistura e usá-lo como filtro para 
separar a polpa do sumo. Para filtrar e coar, pode 
utilizar a espátula para segurar o cesto.

/ Cozinhar alimentos delicados (como almôndegas ou 
bolinhos de peixe) que não podem ser preparados 
diretamente no copo.

/ Cozinhar alguns acompanhamentos como arroz 
branco ou batatas cozidas.
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 / Lâmina
ATENÇÃO!

Manuseie a lâmina com bastante cuidado, para 
evitar qualquer lesão ou ferimento, porque as pás 
da lâmina possuem uma extremidade lateral muito 
afiada. Segure sempre a lâmina pela parte superior 
e nunca pelas pás da lâmina. 

As pás da lâmina possuem uma extremidade lateral 
muito afiada, adequada para cortar, picar ou moer 
os alimentos. E outra extremidade lateral não afia-
da (sem corte), adequada para mexer, misturar ou 
amassar alimentos delicados. Na máquina de cozi-
nhar, o sentido de rotação normal da lâmina é o de 
corte. Quando ativa a função de Inverter, a lâmina 
roda no sentido contrário, ou seja, o de mexer.

Para montagem da lâmina consulte as secções 
Inserir a lâmina / Remover a lâmina.

A lâmina pode ser utilizada no copo de mistura e na 
panela de mistura.

 / Bandeja

ATENÇÃO!

Este acessório não pode ser usado no forno micro-
-ondas, forno ou outros equipamentos de cozinha. 
Tenha especial cuidado ao utilizar a bandeja de 
vapor, uma vez que durante o uso acumula no inte-
rior vapor ou água quente, com os quais se pode 
queimar. Se a tampa da bandeja de vapor não 
estiver corretamente posicionada, o vapor gerado 
desaparece e os alimentos não serão cozidos corre-
tamente. Nunca use a bandeja de vapor sem a 
tampa corretamente colocada.
A bandeja de vapor é ideal para cozinhar a vapor 
alimentos como carne, peixe ou legumes. Este aces-
sório é composto por 3 peças: a bandeja de base, o 
tabuleiro do meio e a tampa da bandeja de vapor. 

A bandeja de vapor pousa sobre a tampa do copo 
de mistura ou sobre a tampa da panela de mistura, 
no entanto deve retirar antes o copo de medição 
da tampa.

A bandeja de vapor pode ser utilizada no copo de 
mistura e na panela de mistura.
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PEÇAS E ACESSÓRIOS 05
 / Anel de vedação da lâmina

ATENÇÃO!

Para sua segurança, em caso de dano ou fuga 
de líquidos, substitua imediatamente o anel de 
vedação da lâmina. Para solicitar novo anel de 
vedação, entre em contacto com o serviço de 
apoio ao cliente conforme indicado no capítulo  
Serviço de apoio ao cliente.

Certifique-se que o anel de vedação da lâmina está 
ajustado ao rolamento da lâmina. Se o anel de veda-
ção da lâmina não estiver bem colocado, pode ocor-
rer derrame dos alimentos ou líquidos danificando a 
máquina de cozinhar. 

Certifique-se, quando usa a máquina de cozinhar, que 
o anel de vedação da lâmina está limpo e colocado 
corretamente. Verifique o anel regularmente, a fim de 
detetar possíveis danos.

 / Misturador

Aviso – Perigo de ferimentos!

Nunca use a espátula quando o misturador estiver 
colocado, pois as peças podem tocar-se e quebrar, 
causando danos e lesões.

ATENÇÃO!

Não selecione uma velocidade superior a 4 quando 
o misturador estiver colocado. Não use o misturador 
para amassar, para evitar o bloqueio da lâmina. Não 
adicionar pedaços grandes de alimentos muito duros, 
como gelo, uma vez que devido à sua consistência e 
tamanho podem danificar ou bloquear o funciona-
mento do misturador.

A máquina de cozinhar disponibiliza um misturador. 
Este acessório foi especificamente concebido para 
determinadas preparações, como montar claras ou 
natas.

O misturador é montado sobre a lâmina e opera nas 
velocidades 1, 2, 3 e 4. Para colocá-lo basta pousá-

-lo entre as pás da lâmina. Para removê-lo, segure-o 
firmemente no topo, gire-o um pouco em ambos os 
sentidos e puxe-o pela extremidade superior.

As funções turbo, triturar e amassar não devem ser 
ativadas quando utiliza o misturador.

O misturador pode ser utilizado no copo de mistura 
e na panela de mistura.
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PEÇAS E ACESSÓRIOS 05
 / Espátula

Aviso – Perigo de ferimentos!

Nunca use a espátula quando o misturador estiver 
colocado, pois as peças podem tocar-se e quebrar, 
causando danos e lesões. Nunca utilize outros uten-
sílios para mexer os alimentos no interior do copo ou 
da panela de mistura, tais como colheres de metal, 
colheres de pau, etc. Podem ficar presos na lâmina 
causando danos e lesões.

ATENÇÃO!

A espátula é indicada para misturar e mexer os ingre-
dientes, para rapar os alimentos das paredes do copo 
ou da panela de mistura e para remover o cesto de 
cozinhar. Se usar a espátula no sentido anti-horário, 
ela pode ser danificada pela lâmina.

Durante o funcionamento da máquina de cozinhar, 
insira a espátula através da abertura na tampa. O 
disco de segurança garante que a espátula não entra 
em contacto com a lâmina. Isto significa que pode 
utilizar a espátula durante a confeção, no escoamen-
to do copo e até para cortar os alimentos.

Para retirar o cesto de cozinhar do copo de mistura, 
coloque a ranhura da espátula no ponto saliente 
correspondente do cesto de cozinhar e puxe-o [1 ]. A 
espátula pode ser retirada a qualquer momento.

Para retirar o cesto de cozinhar da panela de mistu-
ra, levante a asa metálica do cesto com o auxílio da 
espátula e puxe-o [2].

A espátula possui uma superfície côncava que funcio-
na como colher, para poder provar os alimentos 
durante a confeção [3].

A espátula pode ser utilizada no copo de mistura e na 
panela de mistura. 
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 / Base da Espátula

Durante a confeção dos alimentos, quando não está 
a utilizar a espátula pode descansá-la sobre a base 
da espátula fornecida junto com a sua Yämmi.

Esta é útil para evitar sujar a bancada da cozinha 
e para evitar que a espátula rode sobre a bancada.

/ Acessórios Yämmi opcionais 
(não incluídos na embalagem)

Informação!

Os seguintes acessórios, panela de mistura, tampa 
da panela de mistura e cesto de cozinhar para 
panela, são acessórios opcionais extra. Não estão 
incluídos na embalagem. A sua aquisição é efetuada 
à parte, num ponto de venda Yämmi autorizado.

Para maximizar a utilização da sua Yämmi e confe-
cionar maiores quantidades de uma só vez, poderá 
adquirir opcionalmente a panela de mistura e a 
tampa da panela de mistura num ponto de venda 
autorizado. 

A panela de mistura tem maior capacidade que o 
copo de mistura, no entanto foi concebida para ser 
utilizada na mesma unidade principal da Yämmi.

Da mesma forma, a bandeja de vapor também foi 
concebida para poder ser utilizada na panela de 
mistura ou no copo de mistura.

 / Panela de mistura 
ATENÇÃO!

Nunca exceda a capacidade máxima indicada na 
panela de mistura para garantir o seu uso seguro.

Tenha especial cuidado ao remover o recipiente da 
unidade principal para evitar derrame ou salpicos. 
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Para velocidades superiores a 3 e na função Turbo ou 
Triturar o copo de medição tem de estar colocado na 
posição de bloqueado, caso contrário os alimentos 
quentes e líquidos podem salpicar.

A panela de mistura tem uma capacidade máxima 
de 3,7 litros. Existem marcas no interior e exterior das 
paredes da panela de mistura que indicam o nível, 
sendo que cada marca corresponde a 0,5 litros.

/ Tampa da panela de mistura
ATENÇÃO!

Use apenas a tampa da panela de mistura fornecida 
para fechar a panela de mistura. Verifique o anel de 
vedação da tampa regularmente para detetar possí-
veis danos. Em caso de danos, substitua de imediato 
o anel de vedação ou dirija-se ao serviço de assistên-
cia ao cliente Yämmi. Consulte o capítulo Serviço de 
Apoio ao Cliente.

Por razões de segurança, a máquina de cozinhar 
funciona somente quando a panela de mistura está 
colocada na unidade principal e a tampa fechada. O 
símbolo do cadeado  aparecerá no visor LCD ligado 
de forma permanente e indica que estão corretamen-
te colocados. Consulte o capítulo Preparação.

Nunca tente forçar a abertura da tampa enquanto 
estiver bloqueada e com o símbolo do cadeado liga-
do de forma permanente no visor LCD.

05 PEÇAS E ACESSÓRIOS

/ Cesto de Cozinhar para panela
Para máxima funcionalidade da máquina de cozi-
nhar, disponibiliza-se um cesto de cozinhar para a 
panela de mistura. É ideal para:

/ Filtrar sumos de fruta e de vegetais. Basta colocar o 
cesto na panela de mistura e usá-lo como filtro para 
separar a polpa do sumo. Para filtrar e coar, pode 
utilizar a espátula para segurar o cesto.

/ Cozinhar alimentos delicados (como almôndegas ou 
bolinhos de peixe) que não podem ser preparados 
diretamente na panela de mistura.

/ Cozinhar alguns acompanhamentos como arroz 
branco ou batatas cozidas.
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 / Ligar – Desligar a Yämmi
A máquina de cozinhar está equipada com um inter-
ruptor l / 0, que se encontra na parte de trás do corpo 
da máquina.

Após ligar a máquina de cozinhar à corrente elétri-
ca, através do cabo de alimentação, deve colocar o 
interruptor na posição l . O visor LCD irá acender-se. 
Todas as funções apresentadas no visor LCD, tais 
como tempo, temperatura e velocidade mostram o 
valor zero.

Dica!

Quando não estiver a utilizar a sua Yämmi,  
deverá colocar o interruptor na posição 0. Assim, 
apesar da Yämmi poder continuar ligada à tomada 
elétrica, não estará a consumir eletricidade, poupan-
do energia!

Função Amassar

Função Inverter

Função Turbo

Função Velocidade

Função Tempo

Função Temperatura

Botão Seletor

Função Pesar

Função Vapor

Função Triturar

Visor LCD
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 / Botão Seletor
O botão Seletor permite controlar o funcionamento 
da máquina de cozinhar. Regular valores pretendi-
dos para as funções de temperatura, de tempo ou de 
velocidade. Ativar ou desativar o modo de espera da 
sua Yämmi. Alertar para a temperatura do copo ou 
panela de mistura durante o funcionamento.

Definir valores para a função selecionada: 
rodando o botão Seletor no sentido horário os valo-
res aumentam e no sentido anti-horário os valores 
diminuem, podendo assim regular a função selecio-
nada. A regulação dos valores da função pretendida 
(tempo, temperatura ou velocidade) pode ser realiza-
da antes da máquina de cozinhar iniciar o funciona-
mento ou durante o funcionamento. Para tal basta 
selecionar o botão da função e definir novos valores 
rodando o botão Seletor.

Parar o funcionamento: durante a confeção, se 
pressionar o botão Seletor, a máquina de cozinhar irá 
parar e as funções programadas (tempo e tempera-
tura) ficam congeladas. Para voltar a funcionar basta 
regular novamente a função Velocidade. 

Zerar funções programadas: durante a confeção, 
se pressionar o botão Seletor durante 3 segundos, a 
máquina de cozinhar irá parar e todas as funções 
programadas (tempo, temperatura e velocidade) 
são zeradas.

Modo de espera ou Stand-by: quando a Yämmi 
está mais de 15 minutos sem utilização, entra auto-
maticamente em modo de espera. Nos 30 segundos 
anteriores irá emitir um sinal sonoro de alerta. Para 
ativar novamente, basta tocar no botão Seletor. Em 
modo de espera o ecrã LCD desliga-se e a máquina 
de cozinhar reduz o consumo de energia.

A Yämmi possui um LED no botão Seletor que 
muda de cor em função da temperatura a que se 
encontra o copo ou panela de mistura. Apresenta 
a cor Azul para temperaturas até 60°C e a cor 
Vermelha para temperaturas superiores a 60°C.

cor Azul cor Vermelha
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 / Função Tempo
A função Tempo é usada para programar o tempo de 
cozedura ou para a preparação dos ingredientes até 
ao máximo de 90 minutos. A máquina de cozinhar 
pode ser programada em intervalos de 1 segundo até 
ao primeiro minuto e a partir do primeiro minuto em 
intervalos de 10 segundos. A partir do quinto minuto, 
o intervalo é de 1 minuto.

Para programar o Tempo: tocar uma vez o botão 
da função Tempo e rodar o botão Seletor para 
definir o tempo de funcionamento pretendido. O 
tempo selecionado é exibido no visor LCD, ao lado do 
símbolo do relógio.

Após a máquina de cozinhar iniciar o funcionamen-
to, o temporizador que aparece no visor decresce  
até zero.

O tempo pode, se necessário, ser alterado enquanto a 
máquina de cozinhar está em funcionamento. Basta 
pressionar o botão da função Tempo e rodar o botão 
Seletor para definir o novo tempo pretendido. 

Informação!

Se não for definido tempo de funcionamen-
to e a velocidade for programada, a Yämmi  
começará a trabalhar indicando o tempo de modo 
crescente, de 0 até 90 minutos (tempo máximo).

 / Função Temperatura

Aviso – Perigo de danos materiais!

Nunca aqueça o copo ou a panela de mistura quan-
do estão vazios.

Aviso – Perigo de queimaduras!

Nunca toque ou segure o copo ou panela de mistu-
ra enquanto estiver a preparar alimentos quentes. 
Retire o copo ou panela de mistura com cuidado 
para não derramar o seu conteúdo, sobretudo se 
este estiver quente. Tenha sempre em atenção a 
cor do botão Seletor, para perceber se o conteúdo 
se encontra acima ou abaixo de 60°C (consulte  
secção Botão Seletor).

A máquina de cozinhar possui uma gama de tempe-
ratura ajustável a partir de 37°C até ao máximo de 
120 °C. A temperatura pode ser ajustada em inter-
valos de 5°C. 

A temperatura da função Vapor é de 120°C e é regu-
lada ativando a função Vapor.

Para programar a Temperatura: tocar uma vez 
o botão da função Temperatura e rodar o botão 
Seletor para definir a temperatura pretendida. 

A temperatura selecionada é exibida no  
centro do visor LCD. Os algarismos grandes [1 ] indi-
cam a temperatura programada.

06 PAINEL DE CONTROLO
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/ Função Velocidade
A máquina de cozinhar possui 11 níveis de velocidade, 
mais a velocidade Turbo, que correspondem a diferen-
tes rotações por minuto. Cada intervalo de velocida-
de é recomendado para diferentes funções, conforme 
tabela indicativa seguinte:

Função Velocidades Rotações

Mexer 1 a 4 40 – 500

Picar, Triturar 
e Emulsionar

5 a 9 1100  – 6000

Moer e 
Pulverizar

10 a 11 6000  –10000

Função Turbo Turbo 10500

As velocidades adequadas para a função  
pretendida, podem ser ajustadas de acordo com  
o tipo, quantidade e consistência dos  
ingredientes. No entanto devem ser seguidas as indi-
cações do livro de receitas.

Para programar a Velocidade: tocar uma vez 
no botão da função Velocidade e rodar o botão 
Seletor para definir a velocidade pretendida.

A velocidade selecionada é exibida no visor LCD e vai 
de 1 a 11.

A evolução da temperatura no copo ou  
panela é indicada num círculo com traços, que se 
acendem todos quando atinge a temperatura progra-
mada [2]. A temperatura real do copo ou panela 
vai sendo mostrada em algarismos mais pequenos 
dentro do círculo de evolução da temperatura [3]. 
Quando atinge a temperatura programada o círculo 
fica completo.

Sempre que não pretender aquecer ou cozinhar os 
alimentos, ou evitar que inadvertidamente os ingre-
dientes aqueçam no copo ou panela de mistura, 
assegure que o valor de temperatura programada 
fica na posição “00”. Para tal, poderá ignorar o passo 
de programar a temperatura ou selecionar o botão 
da função Temperatura e rodar o botão Seletor 
no sentido anti-horário até ao valor “00”. 

A temperatura pode, se necessário, ser alterada 
enquanto a máquina de cozinhar está em funcio-
namento. Basta pressionar o botão da função 
Temperatura e rodar o botão Seletor para ajustar a 
nova temperatura pretendida.

Informação!

Por uma questão de segurança, sempre que a 
temperatura do copo ou da panela de mistura é 
superior a 60°C, as velocidades superiores a 5 têm 
um arranque suave, de modo a evitar a projeção do 
seu conteúdo para o exterior.

Dica: A máquina de cozinhar só apresenta tempe-
ratura do conteúdo do copo se a mesma for igual ou 
superior a 37°C. Para temperaturas inferiores a este 
valor o visor LCD [3] mostra “--”.
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O sistema de bloqueio de segurança da tampa é 
ativado automaticamente e de seguida iniciada a 
função Turbo.

Informação!

Por motivo de segurança, a função Turbo fica inativa 
quando a temperatura no interior do copo ou panela 
de mistura for superior a 60°C.

Com a máquina de cozinhar em funcionamento, a 
função Turbo só é activada a partir da velocidade 4. 

06 PAINEL DE CONTROLO

Depois de regulada a velocidade pretendida, o siste-
ma de bloqueio de segurança da tampa é ativado 
automaticamente e a máquina de cozinhar inicia de 
imediato o funcionamento.

Informação!

Se a tampa não estiver corretamente fechada, o 
símbolo do cadeado aparecerá intermitente no 
visor LCD. A sua máquina de cozinhar não iniciará o 
funcionamento até que a tampa esteja corretamente 
fechada. Consulte secção Bloquear/Desbloquear o 
Copo ou Panela de Mistura.

/ Função Turbo

Aviso – Perigo de ferimentos!

Ao utilizar a função Turbo, os alimentos podem salpi-
car ou derramar. Coloque e fixe sempre o copo de 
medição na abertura da tampa. Devido a perigo de 
queimadura por saída de vapor ou líquidos quentes, 
nunca aumente abruptamente a velocidade quan-
do estiver a preparar alimentos quentes. 

Aviso – Perigo de danos materiais!

Ao utilizar a função Turbo, não pode utilizar o aces-
sório misturador. 

A função Turbo é usada para cortar os ingredientes 
a uma velocidade muito alta. 

Para ativar a função Turbo: tocar uma vez no 
botão da função Turbo para realizar um ciclo. A 
função Turbo estará ativa durante 4 segundos na 
velocidade 12 e o símbolo Turbo é mostrado no 
visor LCD. 

VisorPainel Controlo
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 / Função Inverter
A função Inverter é indicada para mexer os ingredien-
tes, sempre que não se pretende cortar. 

Para ativar a função Inverter: tocar uma vez 
no botão da função Inverter. Automaticamente, 
o sentido de rotação da lâmina mudará da direita 
para a esquerda, quando a máquina de cozinhar está 
em funcionamento. Enquanto a função Inverter está 
ativa, é exibido o símbolo correspondente no visor 
LCD. 

Para desativar a função Inverter, basta tocar 
novamente no botão da função Inverter.

A função Inverter pode ser ativada antes ou durante 
a confeção do preparado. Para funcionar tem de estar 
definida uma velocidade, exceto a velocidade Turbo.

A função Inverter não está disponível quando a 
função Triturar ou a função Amassar estão ativadas.

 / Função Triturar
A função Triturar é eficaz para picar os ingredientes, 
através de variações intermitentes de velocidade de 
rotação da lâmina, fazendo ciclos de 10 segundos.

Para ativar a função Triturar: tocar uma vez no 
botão da função Triturar para realizar um ciclo de 
trituração. Quando a função está ativa, é exibido o 
símbolo correspondente no visor LCD. 

Na função Triturar a rotação das lâminas é no sentido 
de corte (sentido horário).

Para desativar a função Triturar durante o funcio-
namento do ciclo de trituração, basta tocar novamen-
te no botão da função Triturar.

Informação!

A função Triturar não está disponível quando a 
máquina de cozinhar está em funcionamento. 

Visor VisorPainel Controlo Painel Controlo
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/ Função Pesar
A Função Pesar permite pesar os ingredientes direta-
mente no copo ou panela de mistura ou na bandeja 
de vapor da Yämmi. 

A balança digital pesa com uma resolução de 5 
gramas até um peso máximo de 6 kg. Se a quanti-
dade do ingrediente colocado no copo ou panela de 
mistura for inferior a 5 gramas, a balança não assume 
o peso colocado.

A balança apresenta um erro máximo de ± 3% no 
máximo da escala.

Para ativar a Balança: tocar uma vez no botão da 
Função Pesar. Quando a função está ativa, o visor 
LCD muda apresentando o símbolo respetivo e os 
algarismos para leitura do peso. 

Para desativar a Função Pesar, basta tocar 
num dos seguintes botões: Tempo, Temperatura ou 
Velocidade.

A unidade de medida é grama (g).

Informação!

O processo de pesagem deverá ser efetua-
do com o motor parado, isto é, com a lâmina  
parada. 

Nunca arraste, pressione ou se debruçe sobre a 
máquina de cozinhar, caso contrário poderá desca-
librar os sensores da balança. 

Para não interferir com a leitura do peso dos  
ingredientes: 

/ Ao efetuar a pesagem não toque nem encoste nada 
à máquina de cozinhar.

/ Certifique-se que os pés da máquina de cozinhar 
estão limpos ou que o cabo de alimentação não 
está esticado. 

Para pesar os ingredientes percorra os seguintes 
passos:

1 / Inserir o copo ou panela de mistura. 

2 / Pressionar o botão Balança. 

3 / Colocar o primeiro ingrediente e verificar a quan-
tidade no visor. 

4 / Para adicionar mais ingredientes, pressionar 
novamente o botão Balança (para zerar valor) e 
adicionar o próximo ingrediente. Quando terminar 
de pesar o último ingrediente, pressione o botão de 
uma das seguintes funções, Tempo, Temperatura 
ou Velocidade, para sair da Função Pesar.

5 / Repetir estes passos as vezes que forem  
necessárias até um peso máximo de 6 kg.

06 PAINEL DE CONTROLO
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 / Função Amassar
A função Amassar é indicada para preparar massas 
lêvedas ou massas de pão. Alterna a rotação da 
lâmina para a direita e para a esquerda a intervalos 
regulares predefinidos, assegurando desta forma um 
processamento homogéneo da massa no copo ou 
panela de mistura.

Para ativar a função Amassar: programar o 
tempo de funcionamento e de seguida tocar uma 
vez no botão da função Amassar, para iniciar o 
funcionamento. Se não for programado tempo de 
funcionamento este será indicado em ordem cres-
cente até 90 minutos. 

Quando a função está ativa, é exibido o símbolo 
correspondente no visor LCD.

Informação!

A função Amassar só está disponível quando o copo 
ou panela de mistura estiver a uma temperatura infe-
rior a 60°C. Se a temperatura for mais elevada, não é 
possível iniciar a função Amassar e será emitido um 
sinal sonoro de alerta quando tentar iniciar. 

Enquanto a função Amassar estiver ativa, o sistema 
de aquecimento, as funções Turbo, Inverter e Triturar 
estão desativadas.

A função Vapor permite cozinhar a vapor e pode ser 
usada quando o acessório bandeja de vapor é utili-
zado sobre o copo ou panela de mistura.

Para ativar a função Vapor: tocar uma vez no 
botão da função Vapor para iniciar o funcionamen-
to. Se não pretender alterar o tempo e a velocidade 
pré-programados será assumido o tempo de 11 minu-
tos na velocidade 3. 

A temperatura será automaticamente regulada para 
120°C. No visor LCD, dentro da escala circular da 
temperatura, aparecerá a indicação St (steam=vapor) 
a partir de 100°C, inclusive.

A temperatura de 120°C será atingida dependendo 
dos ingredientes usados. Por exemplo, a água evapo-
ra a 100°C.

Quando a função Vapor está ativa, é exibido o símbo-
lo correspondente no visor LCD. 

A função Vapor não está disponível quando a função 
Turbo, Amassar ou Triturar está ativada.

Para desativar a função Vapor basta tocar  
novamente no botão da função Vapor.

06 PAINEL DE CONTROLO

Visor VisorPainel Controlo Painel Controlo

 / Função Vapor

Aviso – Perigo de danos materiais!

Nunca utilizar a função vapor com o copo ou panela 
de mistura vazios. Tenha atenção que, em cada 15 
minutos na função Vapor evaporam 250ml de água.
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/ Bloquear – Desbloquear o Copo 
ou Panela de Mistura
A Yämmi possui um sistema de bloqueio de  
segurança que só permite iniciar o funcionamento 
quando o copo de mistura ou panela de mistura está 
devidamente colocado na unidade principal e adicio-
nalmente a Tampa está corretamente colocada.

O sistema de bloqueio de segurança é ativado auto-
maticamente sempre que é ativada uma função que 
inicia a rotação da lâmina, tal como:

/ Quando é programada uma velocidade

/ Quando é ativada a função Turbo

/ Quando é ativada a função Triturar

/ Quando é ativada a função Amassar

/ Quando é ativada a função Vapor

O estado do bloqueio é indicado pela forma como é 
apresentado o símbolo do cadeado  no visor LCD: 

/ Símbolo  ligado intermitente: indica que o 
copo ou panela de mistura está colocado na unida-
de principal mas não se encontra bloqueado. Se for 
ativado o sistema de bloqueio e o símbolo continuar 
intermitente, significa que falta a tampa ou a tampa 
não está corretamente colocada.

/ Símbolo  ligado com luz permanente: indica 
que o copo ou panela de mistura está colocado 
na unidade principal e a tampa está corretamen-
te fechada. O sistema de bloqueio de segurança 
encontra-se ativado.

06 PAINEL DE CONTROLO

Visor

O sistema de bloqueio de segurança é desativado 
automaticamente sempre que a máquina de cozi-
nhar atinge o final de um programa e a rotação da 
lâmina pára. A tampa e o copo ou panela podem ser 
retirados de forma segura.

Para desativar o sistema de bloqueio de forma manual, 
é necessário realizar uma das seguintes operações:

/ Parar o funcionamento da máquina de  
cozinhar, premindo o botão Seletor

/ Parar o funcionamento da máquina de  
cozinhar, reduzindo a Velocidade para zero

/ Parar o funcionamento da máquina de  
cozinhar, reduzindo o Tempo para zero

Informação!

Só quando o sistema de bloqueio de segurança esti-
ver ativado, é que a sua Yämmi iniciará o funciona-
mento, podendo confecionar as refeições. Sempre 
que não for possível a máquina de cozinhar ativar 
o bloqueio automático, o símbolo do cadeado 
mantém-se intermitente. 
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 / Inserir a lâmina

Aviso – Perigo de ferimentos!

Ao remover ou inserir a lâmina tem de ter muito 
cuidado, pois é muito afiada. Nunca segure nas pás 
da lâmina. Manuseie segurando sempre pela parte 
superior. Deixe arrefecer a lâmina após a cozedura, 
antes de lhe tocar. 

Aviso – Perigo de danos materiais!

Certifique-se sempre que o anel de vedação de 
borracha da lâmina está corretamente colocado. 
Caso não esteja colocado e ajustado, vai haver 
derramamento dos alimentos que estão a ser confe-
cionados para o interior da máquina, danificando-a.

Segure a lâmina no topo, para a colocar no copo ou 
na panela de mistura. Tome as devidas precauções 
para evitar a queda acidental da lâmina.

1 / Certifique-se que o anel de vedação de borra-
cha da lâmina se encontra na lâmina. 

2 / Empurre a parte inferior da lâmina, através da 
abertura do copo ou panela de mistura. Note que as 
três saliências opostas na lâmina têm de encaixar 
nas ranhuras de abertura.

3 / Pressione a lâmina por dentro contra a base do 
copo de mistura. 

4 / Coloque e rode a alavanca no sentido horário 
até parar (posição de bloqueio fechada). A lâmina 
está agora bloqueada.

1

2

3

4
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 / Remover a lâmina

Aviso – Perigo de ferimentos!

Ao remover ou inserir a lâmina tem de ter muito 
cuidado, pois é muito afiada. Nunca segure nas pás 
da lâmina. Manuseie segurando sempre pela parte 
superior. Deixe arrefecer a lâmina após a cozedura, 
antes de lhe tocar.

A lâmina pode ser facilmente removida para limpe-
za e manutenção da máquina de cozinhar.

1 / Empurre a alavanca situada na parte infe-
rior do copo ou panela de mistura no sentido 
anti-horário para remover a lâmina (posição  
de fecho aberta).

2 / Retire a alavanca.

3 / Segure na parte superior da lâmina e puxe.

Informação!

Se a lâmina não sair imediatamente, segure cuida-
dosamente a parte superior da lâmina e remova-a 
juntamente com o seu anel de vedação.

1

2

3
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07 PREPARAÇÃO

/ Colocar o copo de mistura  
ou a panela de mistura

ATENÇÃO!

A tampa não pode ser colocada se o copo ou a 
panela de mistura não estiver inserido corretamente 
na unidade principal. 

Certifique-se que a lâmina está corretamente 
montada no copo ou na panela de mistura. Consulte 
as instruções nas secções Remover a lâmina e 
Inserir a lâmina.

1 / O copo ou a panela tem apenas uma posição 
de encaixe na unidade principal. As ranhuras na 
base do copo servem de guia para o encaixe na  
unidade principal. 

2 / Coloque o copo ou a panela de mistura dentro 
da unidade principal (sem a tampa). 

3 / Pressione com suavidade para baixo, até estar 
totalmente encaixado.
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 / Colocação da tampa do copo ou 
da panela de mistura

ATENÇÃO!

A máquina de cozinhar possui um sistema de 
bloqueio de segurança automático entre a tampa 
e a unidade principal. A máquina de cozinhar não 
funciona até que o copo esteja bem colocado na 
unidade principal e a tampa corretamente fechada. 

Nunca tente abrir a tampa de forma abrupta.

Antes de retirar a tampa, aguarde que a rotação da 
lâmina da máquina de cozinhar termine e o conteú-
do do copo de mistura ou da panela de mistura esta-
bilize, para evitar salpicos.

Para bloquear a tampa do copo ou da panela de 
mistura:

1 / Posicione a tampa por cima do copo de mistura 
ou da panela de mistura.

2 / Pressione verticalmenete e rode no sentido horá-
rio para bloquear, alinhando as marcas existentes na 
tampa e na pega. 

3 / A ranhura existente na tampa encaixa perfeita-
mente na cavidade da pega do copo ou panela de 
mistura.

Informação!

O sistema de segurança automático da Yämmi impe-
de que esta inicie o funcionamento sem que o copo 
ou panela de mistura e respetiva tampa estejam 
corretamente colocados na unidade principal.

1

2

3
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Passos a seguir para cozinhar com a Yämmi:

1 / Certifique-se que a lâmina se encontra monta-
da no Copo ou Panela de mistura e corretamente 
bloqueada. 

2 / Coloque o copo de mistura ou a panela de mistu-
ra na unidade principal e coloque a tampa na posição 
bloqueada.

3 / Programe o Tempo de Cozedura: toque no 
botão Tempo e use o botão Seletor para regular o 
tempo pretendido.

Informação!

Durante o processo de cozedura, a máquina de cozi-
nhar conta o tempo programado de forma regressiva 
e emite um sinal sonoro quando o tempo terminar.

1 / Programe a Temperatura: toque no 
botão Temperatura e use o botão Seletor 
para regular a temperatura pretendida.  
Se não pretender aquecer ou cozinhar os ingredientes 
ignore este passo e passe para o seguinte. Em alter-
nativa, poderá selecionar os valores de temperatura 
igual a “00”. Desta forma a função Temperatura não 
será ativada na Yämmi.

08 COZINHAR COM A YÄMMI
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A sua Yämmi possui sensores de segurança que só permitem iniciar o funcionamento quando o copo ou a panela 
de mistura estão corretamente colocados na unidade principal e a tampa devidamente fechada. Caso não sejam 
corretamente colocados, a máquina de cozinhar deteta e não irá funcionar. Por favor, consulte a secção sobre 
Bloquear / Desbloquear o Copo ou Panela de Mistura.

Para cozinhar alimentos no copo de mistura ou panela de mistura, siga as instruções nos capítulos  
Peças e acessórios, Painel de controlo e Preparação.

Certifique-se que o copo de mistura ou a panela de mistura, a lâmina e todos os acessórios estão bem limpos 
antes de usar a sua Yämmi. Por favor, consulte a secção sobre Limpeza e Cuidados.
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Informação!

Durante o processo de cozedura a evolução da 
temperatura pode ser visualizada no visor LCD e 
quando atinge a temperatura programada o círculo 
fica completo. A cor do botão Seletor muda com a 
temperatura no interior do copo ou panela de mistu-
ra (inferior a 60°C = cor Azul; superior a 60°C = cor 
Vermelha).

5 / Programe a Velocidade: toque no botão 
Velocidade e use o botão Seletor para regular a velo-
cidade pretendida. 

Após definir a velocidade, automaticamente o 
sistema de bloqueio de segurança da tampa é 
ativado, o símbolo  fica ligado permanente no 
visor e a Yämmi inicia o funcionamento. 

O tempo predefinido inicia a contagem decrescente 
até chegar ao fim (00:00), emitindo sinal sonoro e 
desbloqueando automaticamente a tampa.

Informação!

Se pretender parar a Yämmi durante o funcio-
namento, por favor consulte a seção sobre  
Bloquear / Desbloquear o Copo ou Panela de 
Mistura.

O tempo de cozedura, a temperatura e a velocidade 
podem ser alterados a qualquer momento durante 
o funcionamento de um programa, sem ter de desli-
gar a máquina de cozinhar. Para tal basta selecio-
nar a função pretendida e regular o novo valor no  
botão Seletor.

08 COZINHAR COM A YÄMMI

Aviso – Perigo de ferimentos!

Nunca utilize a função Turbo, não programe velo-
cidades elevadas nem aumente abruptamente a 
temperatura quando confeciona alimentos quentes, 
para evitar queimar-se com salpicos de alimentos 
quentes.

Tenha cuidado ao transferir os ingredientes quentes, 
pois os alimentos ou líquidos quentes podem causar 
queimaduras.

Rode o copo de medição para a posição de bloqueio 
quando trabalhar em velocidades altas (6 –11) ou 
quando utilizar a função Turbo ou a função Triturar 
para cortar ou triturar alimentos, de modo a evitar 
que o copo de medição salte e/ou os alimentos salpi-
quem para fora da máquina de cozinhar.

Aviso – Perigo de danos materiais!

Se a velocidade da lâmina da máquina de cozinhar 
mostrar sinais de abrandamento deve aumentar a 
velocidade, o que permitirá que a lâmina se mova 
livremente. Se isso não funcionar, desligue a máqui-
na de cozinhar, abra a tampa de acordo com as 
instruções de segurança e destrave a lâmina utili-
zando a espátula.

5
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USO DA BANDEJA DE VAPOR 09

2

3

1

Aviso – Perigo de queimaduras!

/ Preste atenção ao vapor que escapa das aberturas laterais e da parte superior da bandeja de vapor.  
Não se queime.

/ Segure na bandeja de vapor apenas pelas pegas laterais para evitar o contacto com o vapor quente ou  
líquidos quentes.

/ Nunca use a bandeja de vapor sem tampa. O vapor quente pode causar queimaduras.

/ Mantenha a bandeja de vapor de modo que nenhum vapor ou líquidos quentes entrem em contacto com  
a pele. 

/ Note que após a remoção da bandeja de vapor da sua base ainda pode sair vapor quente através do copo 
ou panela de mistura. Não se queime.

/  Mantenha as crianças afastadas da máquina de cozinhar. Se usar a bandeja de vapor avise-as dos perigos 
do vapor. O vapor quente ou os líquidos quentes podem causar ferimentos graves e extensos nas crianças.

 / Passos a seguir para o uso da 
bandeja de vapor
1 / Coloque o copo de mistura, com a lâmina monta-
da, na unidade principal e adicione no mínimo  
800 ml de água.

Informação!

30 minutos de cozedura a vapor necessitam de 800 
ml de água. Para cada 15 minutos adicionais, é 
necessário acrescentar 250 ml de água.

2 / Coloque a tampa no copo de mistura na posição 
bloqueada.

3 / Coloque a bandeja de vapor sobre a tampa. 
Certifique-se que está corretamente encaixada  
na tampa.
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USO DA BANDEJA DE VAPOR 09

5

6

6a

6b

4
4 / Para usar a bandeja de vapor, coloque os 
alimentos que necessitam de mais tempo de 
cozedura em baixo e os alimentos que requerem 
menos tempo de cozedura por cima. Os alimentos 
devem ser sempre colocados de modo que o maior 
número de aberturas, quanto possível, permane-
ça livre. Para obter bons resultados, certifique-se 
que os alimentos não estão muito próximos uns  
dos outros. 

5 / Tape a bandeja de vapor com a tampa transpa-
rente. Certifique-se que a tampa da bandeja de vapor 
está bem encaixada.

6 / Ative a função Vapor: toque no botão  
Vapor no painel de controlo. A temperatura, o tempo 
e a velocidade serão automaticamente programados. 

Se pretender alterar o tempo e a velocidade pré-
-programados: 

a / Programe o Tempo de Cozedura a vapor: 
toque no botão Tempo e use o botão Seletor para 
regular o tempo pretendido.

b / Programe a Velocidade: toque no botão 
Velocidade e use o botão Seletor para regular a velo-
cidade pretendida (deverá utilizar uma velocidade 
baixa).

Após selecionar a função Vapor, automaticamente 
o sistema de bloqueio de segurança da tampa é 
ativado, o símbolo  fica ligado permanente no 
visor e a Yämmi inicia o funcionamento. 

O tempo predefinido inicia a contagem decrescente 
até chegar ao fim (00:00), emitindo sinal sonoro e 
desbloqueando automaticamente a tampa.
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USO DA BANDEJA DE VAPOR 09
7 / Para retirar a bandeja de vapor no final do tempo 
de cozedura, comece por levantar a tampa inclinan-
do-a no sentido oposto à sua posição, conforme indi-
ca a imagem, para evitar queimaduras provocadas 
pela libertação do vapor. 

8 / Coloque a tampa virada ao contrário sobre a 
superfície de trabalho. De seguida, levante a bande-
ja de vapor com os alimentos e espere alguns segun-
dos para que a água condensada acumulada escor-
ra para o interior do copo ou panela de mistura. 

Descanse a bandeja de vapor sobre a tampa, 
conforme indica a imagem. 

Informação!

Na função Vapor, os ingredientes começam  
a cozinhar quando a água começa a ferver, o vapor 
sobe do copo ou panela de mistura e atravessa a 
bandeja de vapor. 

Para evitar a aderência dos alimentos, tais como 
carne, peixe e massas alimentícias, é recomendado 
untar a bandeja antes de colocar os alimentos. 

O tempo de cozedura depende da qualidade, consis-
tência e do tamanho dos ingredientes selecionados, 
bem como da preferência do próprio cozinheiro. 

7

8
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10 LIMPEZA E CUIDADO

Aviso 

Desligue a máquina e deixe-a arrefecer antes de 
proceder à sua limpeza. Não pode limpar a máquina 
com produtos abrasivos ou solventes. Não mergulhe 
a máquina em água ou outro líquido, nem o colo-
que debaixo de água corrente.

/ Limpe as superfícies exteriores do produto com um 
pano ligeiramente húmido e, em seguida, seque-as 
totalmente.

/ Lave todas as peças, exceto a unidade principal, 
antes de usá-las pela primeira vez. 

/ Certifique-se que não se infiltra água na máquina 
(por exemplo, através do interruptor).

/ Os pontos de contacto do copo de mistura à máqui-
na de cozinhar devem estar sempre limpos e secos.

/ Tenha especial cuidado ao remover a lâmina do 
copo de mistura, pois é muito afiada. Segure a lâmi-
na sempre pela parte de cima ou utilize um pano 
quando a remover ou recolocar no copo.

/ Todos os componentes e acessórios da máquina 
(exceto a unidade principal) podem ser lavados na 
máquina de lavar loiça. No entanto, é altamente 
recomendável não os deixar durante muito tempo 
na máquina de lavar loiça após terminar o programa 
de lavagem.

/ O copo de mistura poderá acumular água na sua 
base de encaixe após a lavagem. Para remover a 
água acumulada, basta sacudir ligeiramente o copo 
e de seguida deixe-o a secar ao ar com a base virada 
para cima. 

/ Para limpar facilmente todos os acessórios e reduzir 
o risco de danos, enxague sempre de imediato para 
remover os restos de comida. 

/ A unidade principal pode ser limpa com um pano 
húmido. No entanto, use o mínimo de água possível 
e torça bem o pano, de modo a evitar a entrada de 
humidade no interior da máquina.

/ Limpe o anel de vedação de borracha dentro da 
tampa após cada utilização.

/ Seque muito bem todos os componentes e acessó-
rios do copo de mistura, após cada limpeza.

/ Limpe a cavidade da unidade principal com um pano 
húmido e seque-a bem.

/ Para a remoção e limpeza dos resíduos de alimentos 
que ficam agarrados no copo ou panela de mistura, 
utilize um agente de limpeza adequado para o aço 
inoxidável.

/ Durante a limpeza, tenha sempre muito cuidado 
com as lâminas, pois estão muito afiadas.

/ Não recomendamos a lavagem frequente das 
lâminas na máquina de lavar loiça, porque acelera 
o desgaste do fio do corte da lâmina.

/ Para limpar a bandeja de vapor e o cesto de cozi-
nhar, lave-os cuidadosamente com água morna e 
um detergente adequado, ou na máquina de lavar 
loiça. Para a limpeza, use um pano macio e um deter-
gente suave.

/ Evite objetos pontiagudos ou esponjas metálicas, 
que podem riscar o revestimento da máquina e dos 
acessórios.

/ Quando o copo de mistura com a lâmina, a tampa 
e o copo de medição estão ligeiramente sujos, pode 
realizar uma limpeza rápida: coloque cerca de 1 litro 
de água e algumas gotas de detergente no copo de 
mistura e, em seguida, selecione a velocidade 5 ou 6. 
Após esta operação, enxague cuidadosamente com 
água e utilize, se necessário, um pano macio.
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/ Nunca esterilize o copo ou panela de mistura ou 
outro acessório da máquina de cozinhar num este-
rilizador ou micro-ondas.

/ Alguns alimentos podem manchar as peças da 
máquina de cozinhar. Recomenda-se que remova 
estas substâncias, o mais rápido possível. Qualquer 
mancha irá desaparecer com o tempo e não afeta a 
qualidade nem o correto funcionamento da máqui-
na de cozinhar.

/ Guarde o produto num local fresco e seco, protegido 
da humidade e da luz solar direta. Mantenha este 
produto fora do alcance das crianças.

Informação!

Algumas peças de plástico podem facilmen-
te alterar a sua cor. Isto não afeta nem a 
sua saúde nem o correto funcionamento da  
máquina de cozinhar.

Se estiver a usar o produto com a função 
Temperatura, note que as receitas com ingredien-
tes muito açucarados ou ingredientes que conte-
nham leite, podem deixar uma camada de resíduo 
caramelizado durante o processo de elaboração 
no fundo do copo ou panela de mistura (mancha 
acastanhada). Esta camada é de fácil remoção após 
o uso da máquina de cozinhar. Use a mesma quan-
tidade de vinagre branco e água (pelo menos 150 
ml de cada), aqueça o copo de mistura como numa 
utilização normal durante alguns minutos. Desligue 
o aparelho e, em seguida, deixe-o a descansar 
durante a noite. De manhã esfregue-o com uma 
esponja e depois enxague-o bem.

10 LIMPEZA E CUIDADO
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Problema Causa possível Solução

A Yämmi não liga. O interruptor l / 0 está 
desligado.

Verificar se está na posição l . Consultar secção Ligar/
Desligar do manual de instruções.

Está em modo de 
espera.

Retire do modo de espera. Consultar secção  
Ligar/Desligar do manual de instruções.

Falta de corrente 
elétrica.

Verifique se o cabo de alimentação está ligado 
corretamente à tomada.

Aparece uma marca de 
queimado quando aquece 
leite ou produtos lácteos, 
ou quando prepara receitas 
com um alto teor de açúcar.

Marcas de queimado 
são comuns ao cozinhar 
com ingredientes ricos 
em açúcar ou leite.

1) Aumente a velocidade para o nível 3 e reduza o 
tempo de cozedura.

2) Consulte secção Limpeza e Cuidado do manual de 
instruções. 

A Yämmi não inicia  
funcionamento ou  
AL 0256.

Copo/panela de mistura 
colocado incorretamente 
ou tampa fechada 
incorretamente.

Deve repetir a operação de colocação do copo/panela 
na máquina.  
Verifique se programou a função Velocidade ou consulte 
secção Bloquear / Desbloquear o Copo ou Panela de 
Mistura do manual de instruções.

Falha no bloqueio/
desbloqueio automático do 
copo/panela ou AL 0512.

A tampa do copo/ 
panela de mistura não 
está corretamente 
colocada no copo/
panela de mistura.

Verifique se as marcas indicadas na tampa do copo/
panela estão alinhadas com as marcas na pega do 
copo/panela de mistura, ou consulte a secção Colocação 
da tampa do copo ou da panela de mistura. Deve repetir 
a operação de bloqueio/desbloqueio do copo/panela. 

A Yämmi não aquece. Regulação incorreta. Verifique se o tempo de cozedura e a temperatura foram 
corretamente predefinidas.

Vazamento de líquido por 
baixo do aparelho.

O posicionamento 
incorreto da lâmina ou 
o anel de vedação da 
lâmina está danificado.

Verifique se a lâmina está corretamente instalada. 
Verifique o estado do anel de vedação da lâmina. Consulte 
secção Preparação do manual de instruções. Se necessário 
substituir contacte o serviço de apoio ao cliente Yämmi.

A balança não pesa ou  
AL 1024

Máquina não está 
devidamente montada 
ou superfície de trabalho  
é instável.

Garanta que não toca na máquina durante a pesagem, 
a superfície de trabalho está estável e que a base da 
máquina está limpa.  
Volte a pressionar o botão balança.

Peso total dos 
ingredientes superior 
a 6 Kg.

Deve retirar algum peso colocado na máquina.  
Volte a pressionar o botão balança.

Pressionou copo/panela 
com função balança ativa.

Volte a pressionar o botão balança.

PROBLEMAS NO FUNCIONAMENTO / 
SOLUÇÃO11

Aviso – Risco de choque elétrico!

Inspecione regularmente o seu aparelho e os seus 
acessórios, incluindo o Copo de Mistura, para verificar se 
existem eventuais danos, pois as peças danificadas podem

comprometer a segurança da sua máquina de cozinhar 
multifunções Yämmi. Se detetar qualquer dano, não utilize 
o aparelho e contacte o nosso serviço de apoio ao cliente ou 
um técnico autorizado. 

Aviso 

A Yämmi apresenta no visor LCD códigos de apoio - AL XXXX - em situações de alerta de segurança ou funcionamento. 
Se surgir um alerta de forma permanente no visor, desligue e volte a ligar a máquina no interruptor. Se o alerta persistir, a 
máquina poderá estar avariada. Neste caso, deve contactar o serviço de apoio ao cliente Yämmi e informar o código de alerta.
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DADOS TÉCNICOS12
Equipamento Geral 

Voltagem / Frequência 220 –240 V~/ 50 – 60 Hz

Potência nominal total 1500 W

Cabo de alimentação 1 m

Material da Unidade 
Principal

PC/ABS branco

Copo de mistura Aço Inoxidável com sistema de aquecimento integrado e  
termóestato. Capacidade 2,5 L. 

Dimensões externas 
(L x A x P)

31 x 38 x 30 cm

Peso 7,5 Kg

Motor

Potência nominal 500 W

Velocidade ajustável de 40 rpm até 10500 rpm

Sistema de aquecimento

Potência nominal 1000 W

Temperatura 37 – 120ºC

Balança

Capacidade

Resolução

6 Kg

5 g

Bandeja de vapor

Dimensões externas  
(L x A x P)

41 x 14 x 30 cm

Peso 1,085 kg

Acessórios Cesto de cozinhar, bandeja de vapor, espátula, base da espátula, copo de 
medição, misturador, lâmina, livro de receitas, manual de instruções e cartão 
de identificação da máquina de cozinhar.

Acessórios opcionais  
(não incluídos na  
embalagem)

Panela de mistura 3,7 litros, tampa da panela de mistura e cesto da panela 
de mistura.
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/ Apenas disponível em Portugal
Cada Yämmi é fornecida com um cartão de identi-
ficação individual que possui o número de série que 
deve informar sempre que contactar o call center ou 
o serviço de apoio ao cliente. O número de série indi-
cado no cartão é igual ao número de série que consta 
na etiqueta na base da máquina de cozinhar

13 SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE

A Modelo Continente Hipermercados, S. A.  
concebeu a sua máquina de cozinhar de modo 
a garantir a sua máxima fiabilidade. No entan-
to, se surgir um problema, pode encontrar 
informações no capítulo de Problemas no  
Funcionamento / Solução para avaliar e determi-
nar a causa e a solução para o mesmo.

Caso o problema persista, leve a sua Máquina de 
Cozinhar Yämmi a um balcão de apoio ao cliente de 
qualquer loja CONTINENTE (se adquiriu o produto 
num hipermercado CONTINENTE) ou ao ponto de 
venda autorizado onde adquiriu a sua Yämmi. O 
nosso serviço de apoio técnico e especializado irá 
fornecer-lhe a assistência e apoio necessários para a 
resolução dos problemas.

ATENÇÃO!

/ Não abra a máquina de cozinhar – risco de choque 
elétrico.

/ Qualquer tentativa de reparar o equipamento sem 
entrar em contacto com os nossos serviços de apoio, 
irá anular a garantia.

/ Para evitar riscos desnecessários, se surgirem falhas 
no cabo de alimentação ou noutros componentes, 
as reparações devem ser feitas pelos nossos serviços 
especializados de apoio a clientes, os quais dispõem 
de técnicas e ferramentas necessárias à correta repa-
ração do aparelho.

500
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GARANTIA 14

Copyright © Modelo Continente Hipermercados, S.A.

Este manual, incluindo todo o conteúdo escrito, desenhos, fotografias e ilustrações foi desenvolvido e é única 
e exclusivamente propriedade da Modelo Continente Hipermercados, SA, localizada na Rua João Mendonça, 
nº505, freguesia da Senhora da Hora, concelho de Matosinhos, Portugal, com número fiscal e registado no 
Registo Comercial do Porto – 502 011 475 e um capital social de 179.360.000 €. Este trabalho/manual de 
instruções não pode ser utilizado da mesma forma por terceiros, sem o prévio consentimento por escrito 
do autor (na sua totalidade ou em parte, ser copiado, independentemente do suporte de dados/formato). 
Desenhos e modelos da Yämmi registados e patenteados. 

/ Certificado de garantia
Esta máquina de cozinhar tem uma garantia de 2 anos, em conformidade com a legislação aplicável.

Em caso de defeito ou mau funcionamento desta máquina de cozinhar, o consumidor tem todos os direitos a 
ele conferidos pela lei aplicável. Para isso, deve guardar um comprovativo de compra, que deve ser exibido para 
poder usufruir da referida garantia.

Estão excluídos da garantia o manuseamento incorreto da máquina de cozinhar, o uso inadequado e utilização 
para fins comerciais, bem como outras circunstâncias legalmente previstas.

Esta máquina de cozinhar foi concebida para uso doméstico e não para uso comercial. Para uso comercial, a 
garantia perde a validade. 

Se esta máquina de cozinhar for modificada de qualquer forma ou utilizada com acessórios não autorizados 
e sem a aprovação da Modelo Continente Hipermercados, SA, a garantia será automaticamente anulada.

A Modelo Continente Hipermercados, S. A. não se responsabiliza pelo manuseamento incorreto desta máquina 
de cozinhar ou pelo incumprimento, ainda que parcial, de qualquer instrução deste manual.
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WELCOME NOTE FROM YÄMMI

Congratulations on purchasing your new Yämmi food processor.

Your new Yämmi is the result of a project in collaboration with Sonae and the Portuguese domestic industry. 
The entire conception, design, development and production process of this new Yämmi took place in Portugal.

Thank you for choosing us!
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OVERVIEW – FOOD PROCESSOR01
Carefully read this instruction manual before the first 
use. Keep it for future reference and make sure that it 
is accessible for consultation whenever someone else 
uses the food processor for the first time. Respect the 
warnings written on the food processor and in this 
instruction manual.

This manual contains safety warnings, as well as 
important operating and maintenance instructions 
for your Yämmi food processor.

 / Content
 / Food Processor  
+ Accessories

 /  Instruction Manual

 / Recipe Book

 / Symbols
In this manual, important information for your safety is 
highlighted through the use of a special symbol. Note 
these symbols carefully in order to avoid accidents and 
damage to your Yämmi.

Warning – Risk of electric shock!

This warning symbol indicates a risk of electric shock. 
Ignoring this warning may put you in danger of injury 
or death!

Warning – Risk of burns!

This warning symbol indicates a risk of burns. Ignoring 
this warning may cause burns/injuries!

Warning – Fire hazard!

This warning symbol indicates a risk of fire. Ignoring 
this warning could cause a fire! 

Warning – Risk of injury  
or property damage! 

Ignoring this warning symbol could cause injury or 
damage to the food processor!

Information

Highlights tips and information on using the food 
processor.
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SAFETY INSTRUCTIONS 02
Caution – Risk of burns! Do not touch hot surfaces of the product. 
The product gives off heat during use.  
 Attention! Hot surface!

 / Do not use the appliance if it appears to be damaged.

 / Do not use the appliance if the power cord or plug are damaged.

 / Do not carry the appliance holding it by the power cord.

 / Let the appliance cool down before cleaning.

 / Do not move the appliance when it contains hot liquids, wait until it turns off automatically or turn 
it off manually.

 / Do not touch the edges of the cutter blades.

 / If the blades are clogged with food, turn off the appliance before removing.

 / Keep the product and the appropriate power cord out of the reach of children. 

 / Children must not play with the product.

 / This product should not be used by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or 
lack of experience and knowledge, unless they are supervised or instructed by someone responsible 
for their safety about using the product safely and have understood the possible dangers. 

 / This product is intended for domestic use and similar uses such as: work environments, such as 
shops or offices; residential environments such as farms, motels or hotels (use by guests, including 
in hotel rooms). 

 / Do not go over the maximum capacity of the bowl/pan, to avoid hot splashes (or spilling of liquids).

 / If the power cord is damaged, it must only be replaced by the manufacturer, a service centre or 
qualified technician.

 / Never immerse electrical parts of the product in water during either cleaning or operation.  
Never leave the product under running water.

 / Make sure that you always plug the power plug into a grounded socket.

 / Disconnect the power cord from the electrical network through the respective plug only.  
Do not pull on the cord.

 / Always disconnect the device from the power source if you leave it unattended, before assembling 
or disassembling, cleaning or in the event of malfunction.

 / To avoid accident or injury, please follow the safety instructions.

 / When removing or inserting the blade, be very careful because the edges are very sharp. Never hold 
the edges of the blade. Always handle it by holding the top. Allow the blade to cool after cooking, 
before touching it.

 / Take care to avoid the spillage of food or liquid at the points of contact between the mixing bowl and 
the machine base. If this should happen, clean immediately with a damp cloth and dry completely 
before replacing the bowl on the machine base.

 / Improper use of the machine may cause severe injury.

 / Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender as it can be ejected out of the 
appliance due to a sudden steaming.
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Warning – Risk of electric shock!

To avoid danger to life from electric shock or 
electrocution, observe the following safety 
instructions:

 / Do not immerse the appliance in water or any other 
liquid. To clean, use only a damp cloth.

 / Under no circumstances attempt to repair the 
product yourself (for example, damage to the power 
cord, if the product is dropped, etc). For maintenance 
and repair purposes, always contact an authorised 
technical service.

 / The network voltage must match the information 
indicated on the product's classification label.

 / Only the power plug can completely interrupt the 
power supply. Make sure that the power plug is 
always accessible and in good working condition.

 / Make sure that you always plug the power plug into 
a grounded socket.

 / Do not use the product with a power cord extension.

 / Avoid damage to the power cord that can be caused 
by folding it or by contact with sharp edges.

 / Keep this product, including the electric power cord 
and power plug away from all heat sources such as 
ovens, hot plates and other devices or objects that 
produce heat.

 / Turn off the appliance and remove plug from socket 
before cleaning, or whenever it is not being used. 
Never turn off the appliance by pulling on the power 
cord.

 / Never use, expose or put the product near to: 
• Direct sunlight and dust; 
• Fire (fireplace, barbecue, candles); 
•  Water (splashes of water, vessels, tanks, 

bathtubs) or dense moisture. 

 / Use this product only in dry areas and never outside.

 / Always remove the appliance from the power 
source if it is left unattended, before assembly or 
disassembly and during cleaning.

Warning – Fire hazard!

The product works in high temperatures. Please 
observe the following safety instructions to avoid 
risk of fire:

 / Never leave the product unattended while connected.

 / Do not place objects on top of the product.

Warning – Risk of injury!

To avoid accident or injury, please observe the 
following safety instructions:

 / Use the product only for its intended purpose and 
with the accessories and components recommended 
in this manual. Any improper or incorrect use is 
dangerous.

 / Stop the product before changing the accessories or 
approaching the moving parts in use. 
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 / Environmental Protection
Do not dispose of the device in normal 
household waste. Take it to a collection point 
for the recycling of electronic waste (WEEE). 

This will help to conserve resources and protect the 
environment. For more information, please contact 
your dealer or the local authorities. 

Warning – Risk of damage!

Please observe the following rules to prevent 
damage to property:

 / Place the product on a flat, resistant and adherent 
surface.

 / Clean the product and all other accessories after 
each use, after cooling.

 / Follow the instructions in the section Cleaning and 
Care.
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 / Controls
1 Measuring cup

2 Mixing bowl lid 

3 Stainless steel blade

4 Mixing bowl (2.5 L)

5 Machine body (main unit)

6 Control panel

7 Steam tray

8 Spatula

9 Spatula base

10 Mixer

11 Cooking basket for bowl

12 Mixing pan cover 
(ATTENTION: Extra optional accessory. Not 
included in the package. To be purchased 
separately!)

13 Mixing pan (3.7 L) 
(ATTENTION: Extra optional accessory. Not 
included in the package. To be purchased 
separately!)

14 Cooking basket for pan 
(ATTENTION: Extra optional accessory. Not 
included in the package. To be purchased 
separately!)

 15 Food Processor Identification Card.

Information

Before using your food processor for the first time, 
check that all listed parts and accessories are present.

03 DESCRIPTION OF CONTROLS  
AND ACCESSORIES

15
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 / Unpacking the product
 / Carefully remove the food processor and the 
accessories from its original packaging.

 / You are advised to keep the original packing for later 
storage purposes. If you wish to discard the original 
packaging, please observe the applicable statutory 
provisions. If you have any questions about proper 
disposal, contact your local waste management 
centre.

 / Inspect the contents provided and check that they 
are complete and undamaged. If the contents are 
incomplete or damaged, contact your sales outlet 
immediately.

 / Clean the food processor after unpacking; read the 
section Cleaning and Care.

 / Purpose of use
This food processor is designed exclusively for cooking, 
stirring, mixing, chopping, cutting, grinding, kneading, 
emulsifying and steaming food. Any other use may 
result in product damage or personal injury.

 / Installation
The Yämmi is equipped with a non-slip base. Since 
furniture surfaces are made from a variety of 
materials and are treated with a range of care 
products, it is possible that some of these products 
contain ingredients that could damage the machine 
base. If necessary, place a non-slip mat under the 
food processor. 
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 / Mixing bowl

ATTENTION!

Never exceed the maximum capacity indicated on 
the mixing bowl to ensure its safe use.

Take particular care when removing the recipient 
from the main unit to avoid spillage or splashes. 

For high speeds and the turbo function, the 
measuring cup must be positioned in the locked 
position, otherwise hot foods and liquids may splash.

The mixing bowl has a maximum capacity of 2.5 
litres. There are marks on the inner and outer walls of 
the mixing bowl which indicate the level. Each mark 
corresponds to 0.5 litres.

 / Mixing bowl lid

ATTENTION!

Use only the mixing bowl lid provided to close the 
mixing bowl. Check the cap sealing ring regularly 
to detect any possible damage. In the event of 
damage, replace the sealing ring immediately or 
contact the Yämmi customer service centre. See 
section Customer Service.

For safety reasons, the food processor works only 
when the mixing bowl is placed in the main unit and 
the cover is closed. The padlock symbol  appears 
on the LCD permanently lit and indicates that it is 
correctly positioned. See section Preparation.

Never try to force open the lid while it is locked and 
the lock symbol is permanently lit in the LCD display.
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 / Measuring cup
ATTENTION!

At speeds higher than 3 or when using the Turbo or 
Grinding function, place the measuring cup in the lid 
opening, with the opening pointing downwards.

The measuring cup is very versatile and allows the 
food processor to be handled easily, without need-
ing to stop it during use:

 / To add ingredients into the mixing bowl or the 
mixing pan, with the lid closed and through the 
existing hole in the lid.

 / To maintain the cooking temperature.

 / With a measuring cup with a maximum volume 
of 100 ml.

The measuring cup can be fixed, after placing it on 
the lid with the opening facing downwards, and 
simply turning it.

The steam tray can be used in the mixing bowl and 
the mixing pan.

 / Cooking basket for mixing bowl
For maximum functionality of the food processor, 
there is a cooking basket located inside the mixing 
bowl. It is ideal for:

 / Filtering fruit and vegetable juices. Simply place the 
basket in the mixing bowl and use it as a filter to 
separate the pulp from the juice. For filtering and 
straining, you can use the spatula to hold the basket.

 / Cooking delicate food (such as meatballs or fish 
balls) that cannot be prepared directly in the bowl.

 / Cooking certain accompaniments, such as white rice 
or boiled potatoes.
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 / Blade
ATTENTION!

Handle the blade with great care to avoid any 
damage or injury because the tips of the blade have 
very sharp lateral edges. Always hold the blade at 
the top and never by the blade edges. 

The blade edges have very sharp lateral ends, 
suitable for cutting, chopping or grinding the food. 
There is another non-sharp (blunt) lateral end which 
is suitable for stirring, mixing or kneading delicate 
foods. The normal direction of rotation of the blade 
in the food processor is in the cutting direction. 
When you activate the Reverse Rotation function, 
the blade rotates in the opposite direction, i.e. to stir.

To assemble the blade, read the sections Insert the 
blade / Remove the blade.

The blade can be used in the mixing bowl and the 
mixing pan.

 /Tray

ATTENTION!

This accessory cannot be used in a microwave, oven 
or other kitchen appliances. Be especially careful 
when using the steam tray, since during use it 
accumulates vapour or hot water inside the housing, 
which could cause burns. If the steam tray cover 
is not properly positioned, the steam generated 
evaporates and the food will not be cooked 
properly. Never use the steam tray without the lid  
placed correctly.
The steam tray is ideal for steaming food such as 
meat, fish and vegetables. This accessory consists 
of 3 parts: the base tray, the central tray and the 
steam tray cover. 

The steam tray fits over the mixing bowl lid or on the 
lid of the mixing pan, but it must be removed before 
the measuring cup from the lid.

The steam tray can be used in the mixing bowl and 
the mixing pan.
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 / Blade sealing ring

ATTENTION!

For your safety, in the event of damage or leaking, 
immediately replace the blade sealing ring. To order 
a new sealing ring, please contact the customer 
service as indicated in section Customer Service.

Check that the blade sealing ring is set to blade 
rolling. If the blade sealing ring is not correctly placed, 
the food or liquid may spill, thus damaging the  
food processor. 

Check, when you use the food processor, that the 
blade sealing ring is clean and placed correctly. Check 
the ring regularly in order to detect any damage.

 / Mixer

Warning – Risk of injury!

Never use the spatula when the mixer is inserted 
because the two parts could come into contact 
and break, causing damage and injuries. 

ATTENTION!

Do not select a speed higher than 4 when the mixer 
is positioned. Do not use the mixer for kneading, to 
avoid blocking the blade. Do not add large pieces of 
hard or frozen food, e.g. ice, as they may damage 
or block the functioning of the blender due to  
their consistency.

The food processor has a mixer. This accessory was 
especially designed for specific preparations, such as 
beating egg whites or creams.

The mixer is mounted on the blade and operates 
at speeds 1, 2, 3 and 4. To attach it, you only need 
to place it between the blades. To remove it, hold it 
firmly at the top, turn it a little both ways and pull it 
by the upper end.

The turbo, grinding and kneading functions should 
not be activated when the mixer is used.

The mixer can be used in the mixing bowl and the 
mixing pan.
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 / Spatula

Warning – Risk of injury!

Never use the spatula when the mixer is inserted 
because the two parts could come into contact and 
break, causing damage and injuries. Never use other 
utensils to mix the food inside the cup or the mixing 
pan, such as metal or wooden spoons, etc. They may 
get stuck in the blade, causing damage and injuries.

ATTENTION!

The spatula is intended for mixing the ingredients, for 
scraping food from the walls of the mixing bowl or 
pan and for removing the cooking basket. If you use 
the spatula in an anti-clockwise direction, it may be 
damaged by the blade.

When the food processor is operating, insert the 
spatula through the lid opening. The safety disk 
ensures that the spatula is not in contact with the 
blade. This means you can use the spatula during 
preparation, draining the cup and even for cutting 
food.

To remove the cooking basket from the mixing 
bowl, place the trowel of the spatula in the slot 
corresponding to the salient point of the cooking 
basket and pull it [1 ]. The spatula may be removed 
at any time.

To remove the cooking basket from the mixing pan, 
lift the metal handle of the basket with the help of 
the spatula and pull it [2].

The spatula has a concave surface that acts as a spoon 
in order to taste food during preparation [3].

The spatula can be used in the mixing bowl and the 
mixing pan. 

PARTS AND ACCESSORIES 
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 / Spatula Base

During the preparation of food, when you are not 
using the spatula you can rest it on the spatula base 
supplied with your Yämmi.

This is useful to avoid dirtying the kitchen worktop 
and to prevent the spatula from rolling on the 
worktop.

/ Optional Yämmi accessories (not 
included in the package)

Information!

The following accessories, mixing pan, mixing pan 
cover and cooking pan basket are extra optional 
accessories. They are not included in the package. 
They can be purchased separately at an authorised 
Yämmi sales outlet.

To maximise the use of your Yämmi and to prepare 
greater quantities at once, you have the option to 
buy the mixing pan and the mixing pan cover at an 
authorised sales outlet. 

The pan has a greater capacity than the mixing 
bowl, but it is designed to be used in the same main 
unit of the Yämmi.

In the same way, the steam tray was designed to be 
used in the mixing pan or in the mixing bowl.

 / Mixing pan 
ATTENTION!

Never exceed the maximum capacity indicated on 
the mixing pan to guarantee its safe use.

Take particular care when removing the recipient 
from the main unit to avoid spillage or splashes. 
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For speeds greater than 3 and the Turbo or Grinding 
functions, the measuring cup must be positioned 
in the locked position, otherwise the hot foods and 
liquids may splash.

The mixing pan has a maximum capacity of 3.7 litres. 
There are marks inside and outside the pan walls that 
indicate the level, where each mark corresponds to 
0.5 litres.

/ Mixing pan cover
ATTENTION!

Use only the mixing pan cover provided to close the 
mixing pan. Check the cap sealing ring regularly to 
detect any possible damage. In the event of damage, 
replace the sealing ring immediately or contact 
the Yämmi customer service centre. See section 
Customer service.

For safety reasons, the food processor works only 
when the mixing bowl is placed in the main unit 
and the lid is closed. The padlock symbol  appears 
on the LCD permanently lit and indicates that it is 
correctly positioned. See section Preparation.

Never try to force open the lid while it is locked and 
the lock symbol is permanently lit in the LCD display.

PARTS AND ACCESSORIES

/ Cooking basket for pan
For maximum functionality of the food processor, 
there is a cooking basket for the mixing pan. It is 
ideal for:

 / Filtering fruit and vegetable juices. Simply place the 
basket in the mixing pan and use it as a filter to 
separate the pulp from the juice. For filtering and 
straining, you can use the spatula to hold the basket.

 / Cooking delicate food (such as meatballs or fish 
balls) that cannot be prepared directly in the pan.

 / Cooking certain accompaniments, such as white rice 
or boiled potatoes.
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Kneading function

Reverse Rotation function

Turbo function

Speed function

Time function

Temperature function

Dial

Scale function

Steam function

Grinding function

LCD display

 /Turn on – Turn off the Yämmi
The food processor is equipped with a switch l/0, 
which is at the rear of the machine body.

After connecting the food processor to the electric 
current using the supply cable, you must turn 
the switch to position l. The LCD display will light 
up. All functions on the LCD screen, such as time, 
temperature and speed, show zero.

Tip!

When you are not using your Yämmi you 
should turn the switch to 0. Thus, even if the 
Yämmi continues to be connected to the  
electrical socket, you will not be consuming 
electricity, but saving energy!
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 / Dial
The Dial lets you control the operation of the food 
processor. You can set the desired values for the 
temperature, time or speed functions. Enable or 
disable the standby mode of your Yämmi. Alert 
for the temperature of the mixing bowl or pan  
during operation.

Set values for the selected function: by 
rotating the Dial clockwise, the values increase 
and anticlockwise the values decrease, making it 
possible to adjust the selected function. The setting 
of the desired function values (time, temperature, or 
speed) may be performed before starting the food 
processor or during operation. To do this, simply select 
the function button and set new values by turning  
the Dial.

Stopping operation: during preparation, if you 
press the Dial, the food processor will stop and all 
programmed functions (time and temperature) will 
be frozen. To return to operating, just set the speed 
function again. 

Clearing programmed functions: during 
preparation, if you press the Dial for 3 seconds, 
the food processor will stop and all programmed 
functions (time, temperature and speed) will  
be cleared.

Stand-by mode: when the Yämmi is left for more 
than 15 minutes without being used, it automatically 
enters standby mode. Thirty seconds before that, it 
will issue a beep alert. To turn it on again, simply 
tap the Dial. In standby mode the LCD monitor 
turns off and the food processor reduces its  
power consumption.

The Yämmi has an LED on the Dial that changes 
colour depending on the temperature of the mixing 
bowl or pan. It displays Blue for temperatures up to 
60°C and Red for temperatures above 60°C.

Blue Red
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 /Time function
The Time function is used to set the cooking time 
or for the preparation of ingredients for up to a 
maximum of 90 minutes. The food processor can 
be programmed at intervals of 1 second in the 
first minute and after the first minute in 10-second 
intervals. From the fifth minute, the interval  
is 1 minute.

To set the Time: touch the Time function button 
once and rotate the Dial to set the desired operating 
time. The selected time is displayed on the LCD next 
to the clock symbol.

After the food processor starts operating, the timer on 
the display counts down to zero.

The time may, if necessary, be changed while the 
food processor is in operation. Simply press the Time 
function button and turn the Dial to set the new 
desired time. 

Information!

If the operating time has not been set and the 
speed programmed, the Yämmi will start to work 
indicating the time in an increasing mode, from 0 
to 90 minutes (maximum time).

 /Temperature function

Warning – Risk of damage!

Never heat the mixing bowl or pan when they are 
empty.

Warning – Risk of burns!

Never touch or hold the mixing bowl or pan while 
preparing hot food. Remove the mixing bowl or pan 
taking care not to spill its contents, especially if it is 
hot. Always keep an eye on the colour of the Dial to 
check whether its content is above or below 60°C 
(Read section Dial).

The food processor has an adjustable temperature 
range from 37°C to the maximum of 120°C. The 
temperature can be adjusted at intervals of 5°C. 

The temperature of the Steam function is 120°C and 
is regulated by activating the Steam function.

To set the Temperature: touch the Temperature 
function button once and rotate the Dial to set 
the desired temperature. 

The selected temperature is displayed in the 
centre of the LCD display. The large figures  
[1] indicate the set temperature.

CONTROL PANEL
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 / Speed function
The food processor has 11 speed levels, plus Turbo 
speed, which correspond to different rotations 
per minute. Each speed interval is recommended 
for different functions as shown in the following 
indicative table:

Function Speeds Rotations

Mixing 1 to 4 40 – 500

Mixing, 
Grinding and 
Emulsifying

5 to 9 1100  – 6000

Crushing and 
Pulverising

10 to 11 6000  –10000

Turbo  
function

Turbo 10500

The suitable speeds for the desired function can 
be adjusted according to the type, quantity and 
consistency of the ingredients. However, it is 
necessary to follow the directions of the cookbook.

To program the speed: tap once on the button for 
the Speed function and rotate the Dial to set the 
desired speed.

The selected speed is displayed on the LCD panel in 
the range 1 to 11.

The change of temperature in the bowl or pan is 
displayed in a circle with marks that all light up 
when it reaches the set temperature [2]. The actual 
temperature of the bowl or pan is displayed in smaller 
numbers within the temperature change circle [3]. 
When it reaches its programmed temperature, the 
circle is complete.

Whenever you do not want to heat or cook food, or to 
prevent inadvertent heating of the ingredients in the 
mixing bowl or pan, ensure that the set temperature 
value is in the “00” position. To do this, you can skip 
the step for setting the temperature or select the 
Temperature function button and rotate the Dial 
anticlockwise to the values “00”. 

The temperature can, if necessary, be changed while 
the food processor is operating. Simply press the 
Temperature function button and turn the Dial to set 
the new desired temperature.

Information!

For security reasons, when the mixing bowl or pan 
is at temperatures above 60°C, speeds exceeding 5 
have a gradual start, to prevent any ejection of the 
content.

Tip: The food processor only displays the 
temperature of the contents if it is the same or 
greater than 37°C. For temperatures lower than this, 
the LCD display [3] shows “--”.
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The security lock system of the lid is automatically 
activated and then the Turbo function starts.

Information!

For safety purposes, the Turbo function remains 
inactive when the temperature of the inside of the 
mixing bowl or pan is greater than 60°C.

With the food processor operating, the Turbo function 
is only activated from speed 4. 

06 CONTROL PANEL

After the desired speed is set, the lid safety lock 
system is activated automatically and the food 
processor starts operation immediately.

Information!

If the lid is not properly closed, the lock symbol will 
be flashing on the LCD display. Your food processor 
will not start operating until the lid is closed properly. 
See section Lock/Unlock the Mixing Bowl or Pan.

 /Turbo function

Warning – Risk of injury!

When you use the Turbo function, the food may 
splash or spill. Always position and secure the 
measuring cup in the opening of the lid. Due to risk 
of burns from escaping steam or hot liquids, never 
abruptly increase the speed when you are preparing 
hot food. 

Warning – Risk of damage!

You cannot use the Turbo function when using the 
mixer accessory. 

The Turbo function is used to cut the ingredients at 
a much higher speed. 

To activate the Turbo function: touch the Turbo 
function button once for one cycle. The Turbo 
function will be active for 4 seconds at speed 12 
and the Turbo symbol will be displayed on the LCD 
display. 
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 / Reverse Rotation function
The Reverse Rotation function is intended for mixing 
ingredients, whenever you do not need to cut. 

To activate the Reverse Rotation function: 
touch the Reverse Rotationbuttonfunction 
once. Automatically, the direction of blade rotation 
changes from right to left when the food processor 
is in operation. While the Reverse Rotation function 
is activated, the corresponding symbol is displayed 
on the LCD. 

To deactivate Reverse Rotation, simply tap again 
on the button Reverse Rotation function.

The Reverse Rotation function can be activated 
before or during preparation. To work, a speed must 
be set, unless on Turbo speed.

The Reverse Rotation function is not available when 
the Grinding or Kneading functions are activated.

 / Grinding function
The Grinding function is used for chopping the 
ingredients through intermittent variations in the 
rotation speeds of the blade, in cycles of 10 seconds.

To activate the Grinding function: touch 
the Grinding function button once for one 
grinding cycle. When the function is activated, the 
corresponding symbol is displayed on the LCD. 

For the Grinding function, the blade rotation is in the 
direction of the cut (clockwise).

To deactivate the Grinding function while in the 
grinding cycle, simply touch the Grinding function 
button again.

Information!

The Grinding function is not available when the food 
processor is running.  

06 CONTROL PANEL
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 / Scale function
The Scale Function allows you to weigh the 
ingredients directly in the bowl or pan or in the Yämmi  
stream tray. 

The digital scale weighs with a resolution of 5 grams 
up to a maximum weight of 6 kg. If the quantity of 
the ingredient poured into the mixing bowl or pan is 
less than 5 grams, the scale assumes that no weight 
has been loaded.

The scale shows a maximum error of ± 3% at the 
top of the scale.

To activate the Scale: tap once on the Scale 
function button. When the function is activated, the 
LCD display changes showing the respective symbol 
and figures for the weight reading. 

To turn off the Scale Function, simply touch one 
of the following buttons: Time, Temperature or Speed.

The unit of measurement is gram (g).

Information!

The weighing process must be performed with the 
engine stopped, that is, with the blade stationary. 

Never drag, press or tip the food processor sideways, 
as this may impair the scale sensors. 

To not interfere with the reading of the ingredients' 
weight: 

 / To weigh, do not touch or lean anything against the 
food processor.

 / Check that the feet of the food processor are clean 
and that the supply cable is not stretched. 

Follow these steps to weigh the ingredients:

1 / Insert the mixing bowl or pan. 

2 / Press the Scale button. 

3 / Place the first ingredient in it and check the 
amount on the display. 

4 / To add more ingredients, press the Scale button 
again (to reset) and add the next ingredient. When 
you have finished weighing the last ingredient, press 
one of the following functions, Time, Temperature 
or Speed, to exit the Scale function.

5 / Repeat these steps as many times as necessary up 
to a maximum weight of 6 kg.

06 CONTROL PANEL
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 / Kneading function
The Kneading function is suitable for preparing pasta 
or dough. It alternates the blade rotation to the right 
and to the left at predefined intervals, thus ensuring 
homogeneous processing of the contents of the 
mixing bowl or pan.

To activate the Kneading function: set the 
operating time and then tap once on the 
Kneading function button to start the operation. 
If the operating time has not been set, this will be 
displayed in ascending order up to 90 minutes. 

When the function is activated, the corresponding 
symbol is displayed on the LCD.

Information!

The Kneading function is only available when the 
mixing bowl or pan is at a temperature below 60°C. 
If the temperature is higher, you cannot start the 
Kneading function and you will receive an audible 
alert when you try to start. 

While the Kneading function is activated, the heating 
system and the functions Turbo, Reverse Rotation and 
Grinding are disabled.

The Steam function allows steam cooking and can be 
used when the steam tray accessory is used on the 
mixing bowl or pan.

To activate the Steam function: tap the Steam 
function button once to start operating. If you do 
not intend to change the pre-set time and the speed, 
a time of 11 minutes at speed 3 will be assumed. 

The temperature will be automatically set to 120°C. 
On the LCD display, inside the circular temperature 
scale, the indication St (Steam) will appear from 
100°C, inclusive.

The temperature of 120°C will be reached depending 
on the ingredients used. For example, water 
evaporates at 100°C.

When the Steam function is activated, the 
corresponding symbol is displayed on the LCD. 

The Steam function is not available when the Turbo, 
Kneading or Grinding functions are activated.

To deactivate the Steam function simply tap the 
Steam function button again.

06 CONTROL PANEL

 / Steam function

Warning – Risk of damage!

Never use the steam function with the mixing bowl 
or pan empty. Note that 250 ml of water evaporates 
every 15 minutes in the Steam function.
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 / Lock – Unlock the mixing bowl  
or pan
The Yämmi has a security lock system that only makes 
it possible to start the operation when the mixing 
bowl or pan is properly positioned on the main unit 
and the lid is also properly positioned.

The safety lock system is activated automatically 
whenever a function is activated which starts the 
rotation of the blade, such as:

 / When a speed is set

 / When the Turbo function is activated

 / When the Grinding function is activated

 / When the Kneading function is activated

 / When the Steam function is activated

The lock status is indicated by the way it shows the 
padlock symbol  on the LCD display:

 / Symbol  flashing: indicates that the mixing bowl 
or pan is placed on the main unit but it is not locked. 
If the lock system is activated and the symbol 
continues to flash, this means that the lid is missing 
or that it is not correctly placed.

 / Symbol  on with a permanent light: indicates that 
the mixing bowl or pan is placed on the main unit 
and the lid is correctly closed. The safety lock system 
is activated.

The safety lock system is automatically turned off 
whenever the food processor reaches the end of a 
program and the rotation of the blade stops. The lid 
and the bowl or pan can be safely removed.

06 CONTROL PANEL

To deactivate the lock system manually, you must do 
one of the following:

 / Stop the food processor from operating by turning 
the Dial

 / Stop the food processor from operating by reducing 
the Speed to zero

 / Stop the food processor from operating by reducing 
the Time to zero

Information!

Only when the security locking system is activated will 
your Yämmi start to run and be able to prepare meals. 
Whenever it is not possible for the food processor to 
activate the automatic locking, the padlock symbol 
keeps blinking. 
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PREPARATION07
 / Insert the blade

Warning – Risk of injury!

When removing or inserting the blade, be very 
careful because the edges are very sharp. Never hold 
the edge of the blade. Always handle it by holding 
the top. Allow the blade to cool after cooking, before 
touching it. 

Warning – Risk of damage!

Always make sure that the rubber sealing ring of the 
blade is correctly positioned. If it is not placed on 
properly and tight enough, the food to be prepared 
inside the processor will spill out, damaging  
the product.

Hold the blade at the top to place it in the mixing 
bowl or pan. Take precautions to avoid accidentally 
dropping the blade.

1 / Always make sure that the rubber sealing ring 
of the blade is positioned on the blade. 

2 / Push the bottom of the blade through the 
opening of the mixing bowl or pan. Note that the 
three opposing ridges of the blade must fit into the 
opening slots.

3 / Press the blade from inside against the base of 
the mixing bowl. 

4 / Insert and turn the handle clockwise until it 
stops (closed lock position). The blade is now locked.
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PREPARATION07
 / Remove the blade

Warning – Risk of injury!

When removing or inserting the blade, be very 
careful because the edges are very sharp. Never hold 
the edge of the blade. Always handle it by holding 
the top. Allow the blade to cool after cooking, before 
touching it.

The blade can easily be removed for cleaning and 
care the food processor.

1 / Press vertically and rotate the lever located 
at the lower part of the mixing bowl or pan in an 
anti-clockwise direction to remove the blade (open 
latch position).

2 / Pull out the lever.

3 / Hold the top part of the blade and pull.

Information!

If the blade does not move immediately, carefully 
grasp the top of the blade and remove it together 
with its sealing ring.
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07 PREPARATION

 / Position the mixing bowl or pan

ATTENTION!

The lid cannot be positioned if the mixing bowl of 
pan is not inserted correctly in the main unit. 

Check that the blade is properly assembled on the 
bowl or mixing pan. Read the instructions in sections 
Remove the blade and Insert the blade.

1 / The mixing cup or pan has only one docking 
position in the main unit. The grooves at the base of 
the bowl are used as a guide for fitting the main unit. 

2 / Position the mixing cup or pan inside the main 
unit (without the lid). 

3 / Press gently down until it is fully inserted.
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07 PREPARATION

 / Placing the cover on the mixing 
bowl or pan

ATTENTION!

The food processor has an automatic safety locking 
system between the lid and the main unit. The 
food processor does not work unless the bowl is 
properly positioned on the main unit and the lid is  
closed correctly. 

Never try to open the lid suddenly.

Before removing the lid, wait for the blade of the 
food processor to stop rotating and the content of 
the mixing bowl or pan to stabilise, to avoid splashes.

To lock the lid of the mixing bowl or pan:

1 / Position the lid above the mixing bowl or pan.

2 /  Press vertically and rotate clockwise to lock, 
aligning the marks on the lid and the handle. 

3 / The groove on the cover fits perfectly into the 
cavity of the handle of the mixing bowl or pan.

Information!

The Yämmi automatic safety system prevents it from 
starting operation without the mixing bowl or pan 
and respective lid being properly positioned in the 
main unit.
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1Steps to follow for cooking with the Yämmi:

1 / Check that the blade is positioned on the mixing 
bowl or pan and correctly locked. 

2 / Position the mixing bowl or pan on the main unit 
and position the lid in the locked position.

3 / Set the Cooking Time: touch the Time button 
and use the Dial to set the desired time.

Information!

During the cooking process, the food processor 
counts the time scheduled regressively and beeps 
when the time is reached.

4 / Set the Temperature: touch the Temperature 
button and use the Dial to set the desired temperature. 
If you do not wish to heat or cook the ingredients, 
skip this step and go to the next one. Alternatively, 
you can select temperature values equal to “00”. In 
this way the Temperature function is not activated 
in the Yämmi.

08 COOKING WITH THE YÄMMI

Your Yämmi has safety sensors that only make it possible to start the operation when the mixing bowl or pan 
are correctly positioned on the main unit and the lid closed properly. If it is not properly positioned, the food 
processor detects this and will not operate. Please see section Lock/Unlock the mixing bowl or pan.

To cook food in the mixing bowl or pan, follow the instructions in sections Parts and Accessories, Control 
Panel and Preparation.

Check if the mixing bowl, the pan, the blade and all the accessories are fully clean before using your Yämmi. 
Please see the section on Cleaning and Care.
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08 COOKING WITH THE YÄMMI

Information!

During the cooking process the change of the 
temperature can be displayed on the LCD panel and 
when it reaches the set temperature a beep sounds. 
The colour of the Dial changes with the temperature 
inside the mixing bowl or pan (lower than 60°C = Blue; 
higher than 60°C = Red).

5 / Set the Speed: touch the Speed button and use 
the Dial to set the desired speed. 

After setting the speed, the safety locking system 
will be automatically activated and the symbol 

 will remain permanently on the display and 
the Yämmi will start operating. 

The pre-set time counts down until reaching the end 
(00:00), emitting a sound signal and automatically 
unlocking the lid.

Information!

If you intend to stop the Yämmi during operation, 
please check the section Lock/Unlock the 
mixing bowl or pan.

The cooking time, the temperature and the speed 
may be changed at any time while in operation, 
without having to turn off the food processor. To 
do this simply select the desired function and set 
the new value with the Dial.

Warning – Risk of injury!

Never use the Turbo function, do not set high speeds 
or abruptly increase the temperature when making 
hot foods to avoid burns from splashes of hot food.

Be careful when transferring the hot ingredients, 
because the hot food or liquids can cause burns.

Turn the measuring bowl to the locked position when 
working with high speeds (6 –11) or when using the 
Turbo or Grinding functions to cut or grind frozen food, 
in order to prevent the measuring cup from jumping 
off or the splashing of food out of the device. 

Warning – Risk of damage!

If the speed of the food processor blade shows 
signs of slowing down, the speed must be 
increased, which will allow the blade to move 
freely. If that does not work, turn off the food 
processor, open the lid according to the safety 
instructions and unblock the blade using  
the spatula.
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USING THE STEAM TRAY 09
Warning – Risk of burns!

 / Keep an eye on the steam that escapes from the side vents and the top of the steam tray.  
Avoid burns.

 / Hold the steam tray by the two side handles to avoid contact with the hot steam or hot liquids.

 / Never use the steam tray without the lid. The steam may cause burns.

 / Hold the steam tray so that no hot steam or liquids make contact with the skin. 

 / Note that after removing the steam tray from its base, hot steam may still come out through the mixing 
bowl or pan. Avoid burns.

 /  Keep children well away from the food processor. If you are using the steam tray, warn them about the 
dangers of the steam. Hot steam or hot liquids can cause serious and extensive injuries in children.

Steps to be taken to use the steam tray:

1/ Position the mixing bowl, with the blade mounted 
on the main unit, and add a minimum of 800 ml  
of water.

Information!

30 minutes of steaming requires 800 ml litres of 
water. For every additional 15 minutes you must 
add 250 ml of water.

2 / Position the the mixing bowl lid in the locked position.

3 / Position the steam tray on top of the lid. Make 
sure it is properly positioned.
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USING THE STEAM TRAY 09
4/ To use the steam tray, position foods which need 
more cooking time at the bottom and foods which 
need less cooking time at the top. The food must 
always be positioned in such a way that the largest 
possible number of openings remains free. For best 
results, make sure that foods are not too close to each 
other. 

5 / Cover the steam tray with the transparent lid. 
Check that the steam tray lid is firmly attached.

6 / Activate the Steam function: touch the steam 
button on the control panel. The temperature, time 
and speed will be automatically set. 

If you wish to change the pre-set time and speed: 

a / Set the Steam Cooking Time: touch the Time 
button and use the Dial to set the desired time.

b / Set the speed: touch the Speed button and use 
the Dial button to set the desired speed (a slow speed 
should be used).

After selecting the Steam function, the safety 
locking system of the lid is automatically 
activated, the symbol  remains permanently 
on the display and the Yämmi will start 
operating. 

The pre-set time counts down until reaching the end 
(00:00), emitting a sound signal and automatically 
unlocking the lid.
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USING THE STEAM TRAY 09
7 / To remove the steam tray at the end of the 
cooking time, start by lifting the lid and tilting it in 
the opposite direction to your position as shown in 
the picture, to avoid burns caused by the release of 
steam. 

8 / Position the lid facing upside down on the work 
surface. Then lift the steam tray with the food and 
wait a few seconds for the accumulated condensed 
water to drip into the mixing bowl or pan. 

Rest the steam tray on the lid as shown in the image. 

Information!

In the Steam function, the ingredients start to cook 
when the water starts to boil, the steam rises from 
the mixing bowl or pan and passes through the 
steam tray. 

To avoid food sticking, such as meat, fish and pasta, 
you are advised to grease the tray before placing 
food on it. 

The cooking time depends on the quality, 
consistency and the size of the selected ingredients, 
and the cook's own preference. 

7

8
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10 CLEANING AND CARE

Warning 

Turn off the machine and let it cool before cleaning. 
Do not clean the machine with abrasive products or 
solvents. Do not immerse the machine in water or 
other liquid, or put it under running water.

 / Clean the outer surfaces of the product with a 

slightly damp cloth and then dry them completely.

 / Wash all parts, except the main unit, before using 

them for the first time. 

 / Ensure that water does not infiltrate into the 

machine (e.g. via the switch).

 / The contact points of the mixing bowl with the food 

processor should always be clean and dry.

 / Be especially careful when removing the blade from 

the mixing bowl, as it is very sharp. Always hold the 

blade from the top or use a cloth when removing or 

replacing the glass.

 / All of the processor's components and accessories 

(except the main unit) can be washed in a 

dishwasher. However, it is highly recommended not 

to leave them for a long time in the dishwasher after 

finishing the washing cycle.

 / The mixing bowl may accumulate water at its 

docking base after washing. To remove the 

accumulated water, just gently shake the bowl and 

then leave it to dry naturally with the base turned 

upwards. 

 / To easily clean all the accessories and reduce the 

risk of damage, always rinse immediately to remove 

food damage. 

 / The main unit can be cleaned with a damp cloth. 

However, use as little water as possible and wring the 

cloth, to prevent humidity from entering the inside 

of the machine.

 / Clean the rubber sealing ring inside the lid after each use.

 / Dry all components and accessories of the mixing 

bowl thoroughly after each clean.

 / Clean the cavity of the main unit with a damp cloth 

and dry it well.

 / To remove and clean food residue that is stuck to the 

mixing bowl or pan, use a suitable cleaning product 

for stainless steel.

 / During cleaning always take great care with the 

blades, because they are very sharp.

 / We do not recommend frequent washing of the 

blades in the dishwasher, as this accelerates the 

wear of the cutting edges.

 / To clean the steam tray and the cooking basket, wash 

them thoroughly with warm water and a suitable 

detergent, or in a dishwasher. To wipe clean, use a 

soft cloth and a mild detergent.

 / Avoid sharp objects or metal sponges, which 

can scratch the coating of the processor and  

its accessories.

 / When the mixing bowl with the blade, the lid and 

measuring cup are slightly dirty, you can carry out a 

quick cleaning process: put about 1 litre of water and 

some detergent drops in the mixing bowl and then 

select speed 5 or 6. After this operation, carefully 

rinse with water and use, if necessary, a soft cloth.

 / Never sterilise the mixing bowl or pan or any accessory 

of the food processor in a steriliser or microwave.

 / Some foods may stain the parts of the food 
processor. You are recommended to remove these 
substances as quickly as possible. Any stain will fade 
with time and does not affect the quality nor the 
correct operation of the food processor.

 / Keep the product in a cool, dry place, away from 
dampness and direct sunlight. Keep this product out 
of reach of children.
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Information!

Some plastic parts can easily lose their colour. This 
does not affect your health or the correct operation 
of the food processor.

If you are using the product with the temperature 
function, note that recipes with high sugar 
ingredients, or ingredients containing milk, may 
leave a residue of a caramelized layer during the 
drafting process at the bottom of the mixing bowl or 
pan (brown stain). This layer is easily removed after 
using the food processor. Use the same amount of 
white vinegar and water (at least 150 ml each), heat 
the mixing bowl as for normal use for a few minutes. 
Unplug it and then leave it to rest overnight. In 
the morning rub it with a sponge and then rinse it 
thoroughly.

10 CLEANING AND CARE
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Problem Possible cause Solution

The Yämmi does not turn on. The switch l/0 is off. Check that it is in position l. See section Switching On/Off in the 
instruction manual.

It is in standby mode. Remove from standby mode. See section Switching On/Off in 
the instruction manual.

Absence of electric current. Make sure that the power cable is properly plugged in.

There is a burn mark from heating milk or 
milk products, or when preparing recipes 
with a high sugar content.

Burn marks are common when 
cooking with ingredients rich in 
sugar or milk.

1) Increase the speed to level 3 and reduce the cooking time.

2) Check the Cleaning and Care section of the instruction 
manual. 

The Yämmi does not start operation or 
displays AL 0256.

The mixing bowl or pan has been 
positioned improperly or the lid 
has been incorrectly closed.

Repeat the operation of fitting the mixing bowl or pan on the 
machine base. 
Make sure that the speed function is properly programmed or 
consult the section entitled “Locking/Unlocking the Mixing Bowl 
or Pan”, in the instruction manual.

Failure in automatic locking/ 
unlocking of the Mixing Bowl  
or Pan or displays AL 0512.

The lid of the mixing bowl or 
pan has not been correctly 
fitted onto the mixing bowl 
or pan.

Check whether the marks indicated on the lid of the bowl or 
pan are aligned with the corresponding marks on the handle of 
the bowl or pan, or consult the section entitled “Fitting the lid of 
the mixing bowl or pan”.  
The operation of locking or unlocking the mixing bowl or pan 
should be repeated.

The Yämmi does not heat. Incorrect setting. Make sure that the cooking time and temperature have been 
properly preset.

Fluid leak under the appliance. Incorrect positioning  
of the blade or the sealing ring 
of the blade is damaged.

Make sure that the blade is correctly installed. Check the 
condition of the sealing ring of the blade. See Preparation 
section of the instruction manual. If you must replace it, 
contact Yämmi customer service.

The scale does not weigh or  
displays AL 1024.

Machine is not properly  
mounted or the work  
surface is unstable.

Make sure not to touch the machine during weighing, that the 
work surface is stable and that the base of the machine is clean. 
Re-press the button on the weighing scale.

Total weight of ingredients 
more than 6 kg.

Some weight should be removed from the machine. 
Re-press the button on the weighing scale.

Apply pressure to the bowl or pan 
with the weighing function active.

Re-press the button on the weighing scale.

OPERATING PROBLEMS/SOLUTIONS11

Warning – Risk of electric shock!

Regularly inspect your device and its accessories, including 
the Mixing Bowl, to check for any damage because 
damaged parts can compromise the safety of your 
multifunction Yämmi food processor.

If you notice any damage, do not use the appliance and contact 
our customer support service or an authorised technician. 

 Waning
The Yämmi has an LCD display with customer support codes - AL XXXX - in safety warning situations or when in operation. 
If a warning message appears permanently on the display, turn off the machine and turn it on again using the switch. If the 
warning message persists, the machine could be damaged. In this case, contact Yämmi customer service and inform them 
of the warning code.
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TECHNICAL DATA12
General Equipment 

Voltage/Frequency 220 –240 V~/ 50 – 60 Hz

Total nominal power 1500 W

Power cable 1 m

Main Unit Material White PC/ABS

Mixing bowl Stainless steel with an integrated heating and thermostat system. 2.5 litre 
capacity. 

External dimensions  
(W x H x L)

31 x 38 x 30 cm

Weight 7.5 Kg

Motor

Power Rating 500 W

Adjustable speed 40 rpm to 10500 rpm

Heating system

Power Rating 1000 W

Temperature 37–120ºC

Scales

Capacity

Resolution

6 Kg

5 g

Steam tray

External dimensions  
(W x H x L)

41 x 14 x 30 cm

Weight 1.085 kg

Accessories Cooking basket, steam tray, spatula, spatula base, measuring cup, mixer, 
blade, recipe book, instruction manual and food processor identification card.

Optional accessories (not 
included in the package)

Mixing pan 3.7 litres, mixing pan cover and mixing pan basket.
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13 CUSTOMER SERVICE

Modelo Continente Hipermercados, S.A. has designed 
its food processor in order to ensure maximum 
reliability. However, should a problem arise, you can 
find solutions in the section Operating problems/
Solutions to assess and determine its cause and 
solution.

If the problem persists, take the Yämmi Food Processor 
to the customer service counter of any CONTINENTE 
store (if you bought the product at a CONTINENTE 
hypermarket) or at the authorised sales outlet where 
you purchased your Yämmi. Our technical support 
and expert service will provide you with the care and 
support needed to solve your problems.

ATTENTION!

 / Do not open the food processor – risk of electric shock.

 / Any attempt to repair the equipment without 
contacting our support services will void the warranty.

 / To avoid unnecessary risks, if you encounter failures 
in the power cord or other components, repairs must 
be made by our specialised customer service team, 
who have the techniques and tools necessary to 
ensure they are properly repaired.

/ Only available in Portugal
Each Yämmi is supplied with an individual 
identification card that has a serial number that you 
must provide whenever you contact the call centre or 
customer service team. The serial number indicated 
on the card is the same as the series number that 
appears on the base of the food processor.

500
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WARRANTY 14

Copyright © Modelo Continente Hipermercados, S.A. 

This manual, including all written content, drawings, photographs and illustrations, has been produced and 
is exclusively owned by Modelo Continente Hipermercados, SA, located at Rua João Mendonça, 505, council 
of Senhora da Hora, municipality of Matosinhos, Portugal, with tax number and registration number in the 
Commercial Registry of Oporto – 502 011 475 – and registered capital of €179,360,000. This instruction work/
manual may not be used in the same form by third parties without the prior written consent of the author (in its 
entirety or in part, or be copied, regardless of the media/format). Designs and models of Yämmi are registered 
and patented. 

 / Warranty certificate
This food processor has a 2-year warranty, in accordance with applicable legislation.

In case the food processor malfunctions, the consumer has all the rights granted to him under applicable law. 
For this, the sales receipt must be kept and presented to be able to use the warranty.

Incorrect handling of the food processor, or improper use and use for commercial purposes, as well as other 
legally established circumstances are excluded from the warranty.

This food processor was designed for domestic use and not for commercial use. The warranty is invalid if it is 
used for commercial purposes. 

If this food processor is modified in any way or used with unauthorised accessories without the approval of 
Modelo Continente Hypermarket, SA, the warranty will be automatically cancelled.

Modelo Continente Hypermarket, S.A. is not responsible for incorrect handling of this food processor or for failing 
to comply, even partially, with any instruction in this manual.
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