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 INTRODUÇÃO                                                                 
Agradecemos a sua escolha. Este aparelho irá facilitar o seu dia-a-dia.  Leia 
este manual de instruções antes de o colocar em funcionamento, para que 
possa tirar o máximo partido do mesmo, e guarde-o para consulta futura.

 AVISOS DE SEGURANÇA                                                 

Este aparelho destina-se exclusivamente a 
utilização doméstica!
Somente para utilização no interior da 
habitação.
Use o aparelho apenas conforme descrito 
neste manual.

NOTA: A HOFFEN reserva-se a faculdade de introduzir as modificações 
técnicas e de fabrico que considerar necessárias, sem vínculo de pré-aviso.

Para reduzir o risco de acidentes pessoais, 
incêndio ou danos, quando utilizar aparelhos 
elétricos deve seguir precauções de segurança 
básicas, incluindo as seguintes: 
• Antes de utilizar o aparelho verifique, na etiqueta 

de especificações técnicas, se a corrente elétrica 
corresponde à rede elétrica da sua habitação. 
A etiqueta está colocada no aparelho. Em caso 
de dúvida, recorra à ajuda de um eletricista 
qualificado.

• Este aparelho pode ser utilizado por crianças a 
partir dos 8 anos de idade, desde que tenham 
recebido supervisão ou instruções sobre a 
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utilização do aparelho de forma segura e 
compreendam os perigos envolvidos. A limpeza 
e a manutenção pelo usuário não devem ser 
feitas por crianças, a menos que tenham mais de 
8 anos e sejam supervisionadas.

• Os aparelhos podem ser usados por pessoas 
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais 
reduzidas ou com falta de experiência e 
conhecimento, se tiverem recebido supervisão 
ou instruções sobre o uso do aparelho de 
forma segura e se compreenderem os perigos 
envolvidos.

• As crianças não devem brincar com o aparelho.
• Este aparelho não deve ser usado por crianças. 

Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance 
das crianças.

• As crianças desconhecem os danos que podem 
ser causados por aparelhos elétricos, e devem 
ser sempre supervisionadas por forma a garantir 
que não brincam com o aparelho. Este aparelho 
não é um brinquedo, como tal, deve ser mantido 
fora do alcance de crianças com idade inferior a 
8 anos.

• Após desembalar o aparelho, certifique-se que 
não está danificado e que não falta nenhuma 
peça. Em caso de dúvida contacte o Serviço 
de Informação ao Cliente. Todo o conteúdo da 
embalagem, como por exemplo, sacos de plástico, 
esferovite, fitas, etc., deve ser mantido fora do 
alcance das crianças, pois pode ser perigoso e 
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causar asfixia. Deve utilizar apenas os acessórios 
recomendados pelo fabricante e contidos nesta 
embalagem, sob o risco de acidente ou danos no 
aparelho.

• Este aparelho foi concebido apenas para uso 
doméstico. Qualquer outro uso será considerado 
impróprio e consequentemente perigoso. O 
fabricante não pode ser responsabilizado por 
nenhuns ferimentos ou danos resultantes do uso 
impróprio do aparelho.

• Este aparelho destina-se a uma utilização 
doméstica ou similares, tais como: 

 � Copas de lojas, escritórios e outros ambientes 
de trabalho;
 � Casas de turismo rural;
 � Pelos clientes em quartos de hotel, motéis e 
outros ambientes residenciais;
 � Alojamentos com serviço de quarto e pequeno-
almoço.

• Não toque no aparelho, nem na sua ficha, com as 
mãos molhadas ou os pés húmidos ou descalços, 
a fim de evitar choques elétricos.

• Nunca deixe o aparelho sem supervisão durante 
o funcionamento.

• Nunca desmonte ou tente efetuar qualquer tipo 
de reparação no aparelho. Caso não cumpra 
com esta norma de segurança pode colocar 
em risco a sua própria segurança e invalidar os 
termos da garantia. Somente pessoal técnico, 
devidamente qualificado, pode efetuar qualquer 
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tipo de reparação neste aparelho.
• O aparelho não deve ser utilizado se 

estiver avariado, se não estiver a funcionar 
corretamente ou se detetar alguma avaria no 
cabo de alimentação ou na ficha. Sempre que 
detetar alguma avaria e/ou anomalia, retire 
imediatamente a ficha da fonte de alimentação 
e dirija-se à loja onde o adquiriu ou a um técnico 
qualificado a fim de efetuar a sua reparação ou 
substituição. Assegure-se que somente são 
usadas peças novas e recomendadas.

• De forma a evitar riscos de incêndio ou choques 
elétricos, certifique-se que nenhum tipo de líquido 
entra em contacto com as partes elétricas do 
aparelho ou com o cabo de alimentação. Não 
exponha o aparelho à humidade, não o utilize 
no exterior e mantenha-o afastado de fontes 
diretas ou indiretas de água, como por exemplo, 
lavatórios, jarras, vasos, etc. No caso de derrame 
de qualquer líquido sobre as partes elétricas do 
aparelho, desligue-o imediatamente da fonte de 
alimentação e dirija-se à loja onde o adquiriu ou a 
um técnico qualificado para reparação.

• Verifique periodicamente o cabo de alimentação, 
se estiver danificado dirija-se à loja onde adquiriu 
o aparelho ou a um técnico qualificado para 
reparação ou substituição para evitar riscos.

• Não coloque nenhum objeto por cima do cabo de 
alimentação, nunca o dobre ou torça, e certifique-
se que o mantém afastado de arestas cortantes, 
superfícies quentes e locais de normal circulação 
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de pessoas de forma a evitar quedas. Não deixe 
que o cabo de alimentação fique pendurado de 
forma que uma criança com idade inferior a 8 
anos o possa agarrar.

• Segure sempre na ficha para desligar o aparelho 
da fonte de alimentação. Nunca o faça puxando 
pelo cabo de alimentação. 

• Nunca coloque o aparelho em cima de superfícies 
quentes. Mantenha-o afastado de fontes diretas 
ou indiretas de calor, tais como, fogões a gás 
ou elétricos, fornos ou outros aparelhos que 
produzam calor e coloque-o sempre sobre uma 
superfície seca, plana e protegida de impactos.

• Antes de colocar o aparelho em funcionamento 
verifique se o cesto do moinho está livre de 
objetos estranhos.

• Desligue sempre o aparelho da alimentação 
se o deixar sem vigilância e antes de o montar, 
desmontar ou limpar.

• Utilize o moinho incluído neste aparelho somente 
para a moagem de café em grão torrado. A 
moagem de outras substâncias, tais como 
nozes, especiarias, ou café em grão não torrado, 
pode embotar a lâmina e causar uma moagem 
deficiente ou ferimentos.

• Evite o contacto com as peças em movimento.
• Os utilizadores precisam controlar a quantidade 

de água no tanque de água para fazer café. A 
máquina não consegue controlar a quantidade 
de água.

• Depois de utilizar e antes de proceder a qualquer 
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operação de limpeza, arrumação ou enchimento 
do depósito, certifique-se que o aparelho está 
desligado da fonte de alimentação e que arrefeceu 
completamente.

• A placa de aquecimento e o jarro com café ficam 
quentes durante e após o funcionamento, o que é 
normal devido à sua função. Evite o contacto com 
a pele pois poderá sofrer queimaduras graves. 
Movimente o jarro de café somente pela pega.

• A superfície do elemento de aquecimento está 
sujeita a calor residual após o uso.

• Tenha cuidado para não se queimar com o vapor 
que sai do aparelho. Não coloque panos a cobrir 
a saída de vapor.

• Não adicione água no depósito enquanto o 
aparelho estiver em funcionamento.

• Para evitar danos no aparelho, nunca o coloque 
em funcionamento sem água no depósito. Nunca 
utilize água com gás ou qualquer outro líquido 
para além de água natural fresca.

• Não encha o depósito de água para além do 
nível máximo. Não use a cafeteira em caso de 
transbordamento de água do depósito.

• Nunca utilize o jarro em vidro desta cafeteira no 
forno ou microondas para aquecer o café.

• Tenha atenção que a temperatura do café acabado 
de preparar é alta, manuseie com cuidado o jarro 
para não se queimar.

• Manuseie com cuidado o jarro porque o vidro é 
muito frágil. Nunca utilize o aparelho se o jarro 
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apresentar algum sinal de fissura.
• Nunca coloque o jarro de vidro vazio ou quase 

vazio sobre a placa de aquecimento quente com 
a cafeteira em funcionamento ou sobre qualquer 
outra superfície quente.

• Nunca use acessórios que não sejam 
recomendados pelo fabricante. Podem constituir 
um perigo para o utilizador e um risco de danificar 
o aparelho.

• Certifique-se de que a temperatura ambiente está 
acima de 0 ° C, caso contrário o aparelho não 
funcionará corretamente.

• Descalcifique o aparelho regularmente de forma 
a garantir o desempenho ideal e evitar o mau 
funcionamento.

• Certifique-se de que o aparelho arrefece antes de 
o limpar ou guardar.

• O aparelho pode exalar algum fumo e um 
cheiro estranho quando o utiliza aquando das 
primeiras utilizações. Esta situação acontece 
devido ao óleo e resíduos de fabrico em algumas 
peças, sendo uma situação normal e inofensiva 
para o utilizador, desaparecerá após algumas 
utilizações.

• Existe um risco potencial de lesões por uso 
indevido. Cuidado deve ser tido ao manusear as 
lâminas de corte afiadas, ao esvaziar o moinho e 
durante a limpeza do aparelho.

• Desligue o aparelho e desconecte-o da 
alimentação antes de trocar os acessórios ou 
aproximar as peças que se movem durante a 
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utilização.
• O aparelho deve ser limpo com regularidade, 

caso contrário, a sua eficácia e vida útil poderão 
ser afetadas, podendo ainda provocar situações 
de perigo.

• Este aparelho não se destina a funcionar através 
de temporizadores externos ou de sistemas de 
controlo remoto separado.

• Evite utilizar adaptadores e cabos de extensão. 
Caso seja necessário, utilize apenas adaptadores 
e cabos de extensão recomendados.

• O aparelho não deve ser imerso.
• Para limpar o aparelho, consulte as instruções 

descritas na secção posterior deste manual, 
nomeadamente “LIMPEZA E ARMAZENAGEM”.

• Relativamente às instruções de limpeza das 
superfícies que entram em contacto com os 
alimentos, consulte as instruções descritas na 
secção posterior deste manual, nomeadamente 
“LIMPEZA E ARMAZENAGEM”. 

• NOTA IMPORTANTE: a cafeteira elétrica está 
equipada com um sistema de desligar automático, 
que desliga o aparelho após 30 minutos depois 
de estar ligado.

• No ciclo de moagem e preparação do café, a 
cafeteira mói primeiramente o café (por 28 ou 25 
segundos) e seguidamente, de forma automática, 
inicia a preparação do café, representando todo 
este processo um ciclo completo de distribuição. 
Durante o ciclo, se não ocorrer nenhum acidente, 
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não pare manualmente a cafeteira para moer os 
grãos novamente. Caso necessite de preparar 
uma segunda chávena de café, deve aguardar 
que a máquina repouse por 5 minutos, antes de 
começar dar início ao novo ciclo.

 CONTEÚDO DA EMBALAGEM                                             

Depois de retirar o conteúdo da embalagem, por favor verifique se todos 
os elementos listados estão presentes. Após desempacotar o aparelho, 
verifique se está a funcionar corretamente.

1 x Cafeteira elétrica 
café em grão ou 

moído

1 x colher medidora
1 x Manual de 

instruções

Se detetar a falta de alguma peça, entre em contato com o vendedor.

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS                                          

Potência: 600W 
Tensão de alimentação: 220-240V~ 50/60Hz
Capacidade: 560ml
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 DESCRIÇÃO DO APARELHO                                             
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 DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO                                                      

MODO UTILIZAÇÃO
Botão ligar/desligar com luz indicadora: Após 
ligar o aparelho à tomada, pressione 1 vez este 
botão, o indicador luminoso acende e a caf-
eteira entra em modo de standby. Se necessi-
tar de interromper o progresso da preparação, 
pressione o botão novamente uma vez.
Botão “dois grãos de café” e luz indicadora: 
Quando pretender preparar 3 ou 4 chávenas de 
café usando com 3 ou 4 colheres de café em 
grão, selecione esta função, pressionando este 
botão 1 vez. 
Tempo de moagem padrão: 28 segundos

Botão “um grão de café” e luz indicadora: 
Quando pretender preparar 1 ou 2 chávenas de 
café usando com 1 ou 2 colheres de café em 
grão, selecione esta função, pressionando este 
botão 1 vez. 
Tempo de moagem padrão: 25 segundos
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Botão “café em pó” e luz indicadora: sempre 
que pretender preparar café com café moído 
em vez de grãos de café inteiros, pressione 
este botão. 
Nota: Ao selecionar esta função, a preparação 
de café não inclui o processo de moagem.

 DOSAGEM DE CAFÉ RECOMENDADA                                                      

CHÁVENAS
DOSAGEM 

RECOMENDADA
(em colheres rasas)

CAFÉ EM GRÃO CAFÉ EM PÓ

1 1,5 (aprox. 11g)

2 2 (aprox. 14g)

3 3 (aprox. 21g)

4 4 (aprox. 28g)

 QUANTIDADE DE ÁGUA RECOMENDADA                                                      

CHÁVENAS
DOSAGEM 

RECOMENDADA
(em colheres rasas)

Nível de água 
recomendado

1 1,5 (aprox. 11g) 1
2 2 (aprox. 14g) 2
3 3 (aprox. 21g) 3
4 4 (aprox. 28g) 4
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 UTILIZAÇÃO DO APARELHO                                         
Prepare um delicioso café longo, quente e saboroso no conforto de sua 
casa. Pode por utilizar café moído ou café em grão, pois esta cafeteira 
apresenta um sistema dual que permite moer os grãos de café antes 
da sua confeção. A placa de aquecimento mantém o café quente por 
aproximadamente meia hora e após esse período, a cafeteira desliga-se 
automaticamente. Sempre a pensar em si e na sua segurança! 

 Antes da primeira utilização 

• Retire o aparelho e acessórios da embalagem e verifique a sua 
integridade. 

• Certifique-se que todo o material de acondicionamento foi devidamente 
retirado antes de utilizar o aparelho.

• Proceda à limpeza dos resíduos de fabrico, para tal, desmonte o cesto 
de moagem, o filtro e o jarro, seguindo as indicações abaixo descritas:

1) Desmonte o aparelho de forma a conseguir lavar as diversas peças 
laváveis.

Guia de desmontagem 
a. Pressione o botão na lateral da tampa do cesto de moagem, 
levante e remova a tampa do cesto de moagem;
b. Puxe para cima o filtro através da pega para o desencaixar; 
c. Rode o cesto de moagem no sentido anti-horário (sinal ) até ouvir 
o clique, e levante para retirar (sinal ).

Pega do filtro
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2) Lave em água corrente o cesto de moagem, o filtro e o jarro. 
3) Seque todas estas peças convenientemente antes de as voltar a montar 
no aparelho, seguindo as indicações abaixo descritas:

Guia de montagem 
a. Insira o cesto de moagem no compartimento (sinal ), depois rode 
o cesto no sentido horário (sinal ) até ouvir um clique.
b. Coloque o filtro no cesto de moagem, certificando-se de foi 
corretamente montado.
c. Coloque a tampa do moinho sobre o cesto de moagem 
pressionando-a para baixo até ouvir um clique. (Nota: para colocar a 
tampa do moinho, note que o tubo de água deve apontar para a entrada 
de água).

4) Encha o depósito (até ao nível MAX) com água. Encaixe o jarro em vidro 
por baixo da válvula anti-gotas.
5) Conecte o aparelho à tomada, pressione o botão ON/OFF (ligar/desligar), 
pressione o botão “Café em pó”, o aparelho inicia a sua operação. Durante 
o ciclo, a luz indicadora do botão de café em pó pisca continuamente.
6) Assim que a luz indicadora para de piscar, retire o jarro em vidro e verta 
a água quente.
7) Repita as etapas 4 a 6 acima descritas para outros ciclos de limpeza.

 Utilização

• Após retirar a tampa do cesto de moagem, coloque no filtro a quantidade 
desejada de grãos de café ou café em pó.

 � Nota: certifique-se de que os grãos de café não caiam na entrada de 
água, caso contrário, pode ocorrer um problema no funcionamento.

• ATENÇÃO: a dosagem de café em grão não pode ultrapassar a 
indicação MAX dentro do filtro, caso contrário, o efeito da moagem 

Pega do filtro

Abertura para 
encaixe do 
filtro

Tubo de água

Entrada para 
o tubo de 
água
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dos grãos não é bom.

• Recoloque a tampa do cesto de moagem - consulte o ”Guia de 
montagem.

• Abra a tampa do depósito de água e encha o depósito com água fria 
fresca até o nível necessário. 

 � Nota: a indicação de o nível máximo de água não deve ser excedido, 
caso contrário pode ocorrer um problema no funcionamento.

A dosagem de café em gão 
não pode exceder a linha de 
indicação de MAX

Entrada de água

Tampa do depósito de 
água
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• Feche a tampa do depósito.

• Coloque o jarro em vidro sobre a placa de aquecimento
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• Ligue o aparelho à tomada, pressione uma vez o botão ON/OFF (Ligar/

desligar), a luz indicadora acende, o que significa que a máquina de 
café entrou no modo de standby (espera).

• Selecione a função pretendida pressionando o botão correspondente 
no painel de controlo: o botão de café em grão, ou o botão de café em 
pó para que o aparelho dê inicio ao ciclo de tiragem de café. 

• A luz indicadora correspondente pisca continuamente, o que significa 
que a máquina de café está a moer ou a preparar o café. O indicador 
para de piscar quando o depósito de água estiver vazio. 

• Em seguida, a cafeteira entra automaticamente no modo de 
aquecimento e desliga-se automaticamente após 30 minutos. Todas 
as luzes indicadoras se apagam.
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 � NOTA: pressionado o botão “dois grãos de café” o tempo de moagem 
é de 28 segundos. Pressionando o botão “um grão de café” o tempo de 
moagem é de 25 segundos. 

• Retire o jarro e sirva o café.

 LIMPEZA E ARRUMAÇÃO                                                            
• Desligue o aparelho da tomada antes de proceder a qualquer operação 

de limpeza e aguarde que arrefeça.
• Retire a tampa do cesto de moagem e gire o cesto de moagem no 

sentido anti-horário  e puxe para cima ; retire o filtro; retire o jarro da 
placa de aquecimento.
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• Lave em água corrente o cesto de moagem, o filtro, a tampa do cesto 

de moagem e o jarro. 

             

• Limpe o corpo do aparelho com um pano ligeiramente húmido e 
seque-o com um pano seco e macio. 

• Não utilize detergentes de limpeza abrasivos, esfregões, utensílios 
metálicos, álcool, diluentes ou benzina para limpar o aparelho.

• Nunca mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

 Arrumação 

• Armazene o aparelho num local seco e ventilado, afastado de fontes 
de calor ou da luz solar direta.

Cesto de moagem Filtro Tampa do cesto de 
moagem

Jarro em vidro Válvula anti-gotas
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 DESCALCIFICAÇÃO                                                                    
• O aparelho deve ser descalcificado regularmente, caso contrário o 

sabor do café poderá sofre alterações e a incrustação depositada no 
interior da máquina pode causar danos permanentes e irreparáveis.

• Se notar um aumento do ruído durante a preparação do café, um tempo 
maior de preparação ou o aparelho se desligar antes do depósito de 
água ter ficado vazio, estas situações são indicadoras da necessidade 
de proceder à descalcificação do aparelho.

• A frequência de descalcificação depende da dureza da água e da 
frequência de utilização. Geralmente, a descalcificação deve ser feita 
de acordo com a seguinte periodicidade:

• Água mole - pelo menos uma vez a cada 3 meses.
• Água dura - pelo menos uma vez por mês.
• Em caso de dúvida quanto à dureza da água, consulte a empresa de 

abastecimento de água canalizada local.
• Recomenda-se o uso de um descalcificador líquido adequado para 

cafeteira e a leitura atentamente das instruções que o acompanham 
para ter conhecimento da forma como deve ser utilizado.

• Misture num recipiente o descalcificante com água fria.
 � Nota: No caso de usar descalcificante sólido, certifique-se de que o 

descalcificante foi completamente dissolvido antes verter a mistura 
no depósito de água.

• Encha o depósito de água até o nível máximo com a solução preparada.
• Coloque o aparelho em funcionamento conforme acima descrito na 

secção “Antes da primeira utilização”.
 � Nota: nos ciclos de descalcificação não coloque café.

• De seguida encha o depósito com água fria fresca proceda ao 
ciclo de limpeza de forma a retirar quaisquer resíduos da solução 
descalcificante.

 � Nota: Nunca volte a encher o depósito de água com a solução 
descalcificante usada, pois  o descalcificante á não estará ativo.

Importante:
 ° Nunca interrompa o processo de descalcificação.
 ° As avarias causadas pelo calcário depositado no interior do aparelho 

não são cobertas pela garantia se o processo de descalcificação não 
for efetuado de forma adequada.
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 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS                                                             

1. Se houver algum problema técnico com o aparelho, devolva-o à loja 
onde foi adquirido. Não tente abrir o aparelho ou qualquer componente.

2. Este aparelho não possui peças que possam ser reparadas pelo 
utilizador. Não tente reparar o aparelho por si próprio. Recorra sempre 
a um profissional credenciado para reparações.

Problema Solução

O aparelho não funciona.

Certifique-se de que a voltagem indicada no 
aparelho corresponde à voltagem da rede 
local.
Certifique-se que o aparelho está conectado 
à fonte de alimentação e de que está ligado 
no botão ligar/desligar.

Sai água do aparelho. Verifique se o tanque de água foi cheio para 
além do nível MAX (máximo) indicado.

O aparelho produz muito 
ruído durante o funciona-
mento.

Certifique-se que o tanque de água não foi 
cheio com água quente.
Certifique-se que o aparelho está apoiado 
numa superfície estável e plana
O aparelho deve ser descalcificado 
(consulte a secção “Descalcificação”).

Entra borra de café para 
o jarro em vidro.

Verifique se o café moído transbordou 
o cesto de moagem e o filtro, se o jarro 
em vidro não foi colocado corretamente 
durante a preparação do café ou se o jarro 
foi retirado da cafeteira por mais de 30 
segundos durante a preparação.
Verifique se o filtro está rasgado ou se não 
foi colocado corretamente.

A preparação do café 
demora mais tempo do 
que é habitual.

O aparelho deve ser descalcificado 
(consulte a secção “Descalcificação”).
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A cafeteira desliga-se 
antes de ter esvaziado o 
depósito de água.

O aparelho deve ser descalcificado 
(consulte a secção “Descalcificação”).

O café fica demasiado 
fraco.

Verifique se a quantidade de café usada foi 
suficiente.
Nota:  deve ser utilizada uma colher cheia 
de grãos de café ou de café moído para 
cada chávena de café.
Verifique se o café utilizado é de sabor 
suave.

O café fica demasiado 
forte.

Verifique se não foi utilizada uma 
quantidade demasiado grande de café.
Nota:  deve ser utilizada uma colher cheia 
de grãos de café ou de café moído para 
cada chávena de café.
Verifique se o café utilizado é de sabor 
forte.

O café não sabe bem.

Deixou o jarro com café demasiado tempo 
sobre a placa de aquecimento, em especial 
quando este já apresenta uma pequena 
quantidade e café.

O café não sai quente o 
suficiente.

A quantidade de café preparada foi 
demasiado pequena. A preparação de 
uma maior quantidade de café provocará 
um maior aquecimento do aparelho e 
consequentemente do café. 
Certifique-se que o jarro está 
convenientemente colocado sobre a placa 
de aquecimento.

É difícil colocar ou retirar 
o jarro em vidro da 
cafeteira.

Certifique-se de que a tampa do jarro e do 
cesto de moagem estão na posição correta.
Incline ligeiramente o jarro para colocá-lo ou 
removê-lo. Tenha especial cuidado para não 
derramar o café quente que possa provocar 
queimaduras.
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Existe menos café no 
jarro em vidro do que o 
esperado.

Verifique o jarro está corretamente colocado 
sobre a placa de aquecimento para que a 
válvula anti-gotas impeça que o café saia do 
filtro.
O aparelho deve ser descalcificado 
(consulte a secção “Descalcificação”).

 REPARAÇÕES                                                                
• Este aparelho não possui peças que possam ser reparadas pelo 

utilizador. Não tente reparar o aparelho por si próprio. Recorra sempre 
a um profissional credenciado para reparações.

• Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído 
pelo fabricante, por um agente de serviço técnico autorizado ou um 
profissional qualificado.

 ELIMINAÇÃO DO EQUIPAMENTO                          

Os resíduos de dispositivos elétricos são materiais 
recicláveis. Não os elimine no lixo doméstico porque podem 
conter substâncias prejudiciais à saúde humana e ao meio 
ambiente! Por favor, apoie ativamente a gestão dos recursos 
naturais e proteja o meio ambiente colocando o aparelho 
que já não utiliza num ponto de recolha para reciclagem de 
equipamentos elétricos e eletrónicos.

 DECLARAÇÃO EUROPEIA DE CONFORMIDADE               

Este aparelho cumpre os requisitos da Diretiva EMC 
(Compatibilidade Eletromagnética) (2014/30/EU) e da 
Nova Diretiva de Baixa Tensão (2014/35/EU). Portanto, o 
aparelho recebeu a marca CE e a declaração europeia de 
conformidade.
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 GARANTIA                                                                                               
A garantia deste produto é válida por dois anos. No caso de mau 
funcionamento, deve levar o produto ao local onde o adquiriu com a 
respetiva prova de compra. Para este fim, o produto deve estar completo e 
deve ser colocado na embalagem original.

 EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS                                                                                               

Este símbolo indica que o Manual de Instruções está in-
cluído na embalagem do produto e deve ser lido antes da 
utilização do aparelho.

A marca “Ponto Verde” impressa na embalagem significa 
que a entidade, para quem o produto foi fabricado, fez 
contribuições financeiras na construção e operação do 
sistema nacional de recuperação e reciclagem de resíduos 
de embalagens, de acordo com os princípios resultantes 
das leis de Portugal e a União Europeia sobre embalagens 
e resíduos de embalagens.

Este símbolo significa que o produto não deve ser 
descartado com lixo doméstico indiferenciado. A lei 
portuguesa proíbe misturar resíduos de equipamento 
elétrico e eletrónico com outros resíduos domésticos.
É possível evitar potenciais consequências negativas 
para o meio ambiente e para a saúde humana, que podem 
surgir do manuseamento inadequado dos resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrónicos, se o produto for 
descartado adequadamente.

O símbolo “CE” é a garantia do cumprimento das normas 
europeias harmonizadas, de forma voluntária, refletindo 
os requisitos essenciais nas especificações técnicas e 
tem por objetivo assegurar que o aparelho cumpre com os 
requisitos que proporcionam um elevado nível de proteção 
da saúde e da segurança das pessoas, e dos animais 
domésticos e dos bens, garantindo ao mesmo tempo o 
funcionamento do mercado interno. 
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Este produto está de acordo com os requisitos da Diretiva 
2011/65 / EU - chamada diretiva RoHS. O objetivo da 
presente diretiva é aproximar a legislação dos Estados-
Membros relativa à restrição do uso de substâncias 
perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos, 
e contribuindo para a proteção da saúde humana e 
recuperação e descarte ecologicamente correto de 
equipamentos elétricos e eletrónicos.
A diretiva RoHS está em vigor desde 3 de janeiro de 2013. 
O novo equipamento elétrico e eletrónico colocado no 
mercado não contém chumbo, mercúrio, cádmio, crómio 
hexavalente, difenilo polibromado ou feniléter polibromado.

 EQUIPAMENTO PRODUZIDO PARA:                                           
Joinco - Importação e Exportação, Lda.
Rua Actor António Silva 7,
1600-404 Lisboa
VAT: 507 191 765 
Fabricado na China
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Read the instruction manual before using this 
appliance, especially the safety instructions, 
and keep the instruction manual for future 
use. Should this appliance be passed to 
another person, it is vital to also pass on 
these instructions.
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 INTRODUCTION                                                                
Thank you for your preference. This appliance will make your daily routine 
easier. Read this instruction manual before using the appliance to get the 
best results from it and keep it for future reference.

 SAFETY INSTRUCTIONS                                              

This appliance is exclusively for 
domestic use!

For indoor use only.

Use the appliance only as described in 
this manual.

NOTE: HOFFEN reserves the right to introduce the technical and 
manufacturing modifications it deems necessary, without prior notice.

To reduce the risk of personal injury or property 
damage, when using electrical appliances, basic 
safety precautions should always be followed, 
including the following:
• Before using the appliance, check that the 

supply voltage details marked on the appliance 
agree with those of the electricity supply. The 
label is placed on the appliance. If you have any 
doubts apply to a skilled electrician for help.

• This appliance can be used by children aged 
from 8 years and above if they have been 
given supervision or instruction concerning 
use of the appliance in a safe way and if they 
understand the hazards involved. Cleaning and 
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user maintenance shall not be made by children 
unless they are older than 8 and supervised.

• Appliances can be used by persons with reduced 
physical, sensory or mental capabilities or lack 
of experience and knowledge if they have been 
given supervision or instruction concerning 
use of the appliance in a safe way and if they 
understand the hazards involved.

• Children shall not play with the appliance.
• This appliance shall not be used by children. 

Keep the appliance and its cord out of reach of 
children.

• Children are not aware of potential hazards 
when using electrical appliances. They should 
be supervised to ensure that they do not play 
with the appliance. This appliance is not a toy 
and must be kept away from children.

• After unpacking the appliance, check that it is 
undamaged and that no parts are missing. If in 
doubt, contact the Customer Support Line. All 
packaging ex. plastic bags, styrofoam, tape etc., 
should be kept away from reach of children, as 
it could be dangerous and cause suffocation. 
Only use accessories recommended by the 
manufacturer and those provided with the 
appliance, otherwise they could constitute 
a danger to the user and risk to damage the 
appliance.

• This appliance is exclusively for domestic use. 
Any other use must be considered improper and 
therefore dangerous. The manufacturer cannot 
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be held responsible for any injuries or damage 
resulting from improper use.

• This appliance is intended to be used in 
household and similar applications such as: 

 � Staff kitchen areas in shops, offices and other 
working environments;
 � Farm houses;
 � By clients in hotels, motels and other residential 
type environments;
 � Bed and breakfast type environments.

• Do not touch on the appliance or its plug with 
wet hands, humid feet or barefoot, to avoid the 
risk of electrical shocks.

• Never leave the appliance unsupervised during 
operation.

• Do not open or undertake any repairs on the 
appliance. By failing to observe this rule, you 
risk your safety, and the warranty may become 
invalid. Only qualified technicians can repair 
the appliance.

• Do not operate this appliance if it is damaged, 
if it is not working properly or if detected any 
damaged on the supply cord or plug. If is 
detected any damage or malfunction, remove 
the plug from the wall socket and go to the store 
where you bought the appliance or a qualified 
technician, in order to repair the appliance 
or replace the supply cord. Assure that only 
original parts or components are used

• To avoid fire accidents or electrical shocks, 
make sure that no fluids enter in contact 
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with the electrical parts of the appliance or in 
contact with the supply cord. Do not expose the 
appliance to humidity, do not use it outdoors and 
keep it away from any objects filled with fluids, 
such as washbasins, vases, flowerpots, etc. If 
any fluid accidentally spills on the appliance’s 
electrical parts, disconnect the appliance from 
the wall socket and go to the store where it 
was bought or contact a qualify technician for 
repairing.

• Periodically check the supply cord for any 
damages. If the supply cord is damaged, it must 
be replaced by the manufacturer, its service 
agent or a similar qualified person in order to 
avoid a hazard.

• Do not place any objects on top of the supply 
cord. Never bend or twist it, and make sure it 
does not come into contact with hot surfaces, 
sharp edges, or where people may walk past 
and trip. Do not leave the supply cord hanging 
in such a position that a child may reach it.

• Never place the appliance on hot surfaces. Keep 
it away from direct or indirect sources of heat, 
such as gas or electric stoves, ovens or other 
devices that produce heat, and always place it 
on a dry, flat and protected from impacts.

• Before putting the appliance into operation, 
check that the grind basket is free of foreign 
objects.

• Always disconnect the appliance from the 
supply if it is left unattended and before 
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assembling, disassembling or cleaning.
• Only use the grind included in this appliance for 

grinding roasted coffee beans. Grinding other 
substances, such as nuts, spices, or unroasted 
coffee beans, can dull the blade and cause poor 
grinding or injury.

• Avoid contact with moving parts.
• Users need to control the amount of water in 

the water tank to make coffee. The machine 
cannot control the amount of water.

• After using the appliance and before proceeding 
to any cleaning operation, storage or filling with 
water, make sure the appliance is disconnected 
from the wall socket and that it is completely 
cool down.

• The hotplate and the coffee jug are warm during 
and after operation, which is normal due to their 
function. Avoid contact with the skin as you 
may suffer severe burns. Only move the coffee 
jug by the handle.

• The heating element surface is subject to 
residual heat after use.

• Be careful not to burn yourself with the steam 
coming out of the appliance. Do not place cloths 
to cover the steam outlet.

• Do not add water to the tank while the appliance 
is in operation.

• To prevent damage to the appliance, never 
operate it without water in the tank. Never use 
sparkling water or any other liquid other than 
fresh natural water.
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• Do not fill the water tank beyond the maximum 
level. Do not use the coffee maker in case of 
overflow of water from the tank.

• Never use the glass jug of this coffee maker in 
the oven or microwave to heat the coffee.

• Please note that the temperature of the freshly 
brewed coffee is high, handle the jug carefully 
to avoid burning yourself.

• Handle the jug carefully as the glass is very 
fragile. Never use the appliance if the jug shows 
any signs of cracking.

• Never place the empty or nearly empty glass 
jug on the hot plate while the coffee maker is 
operating or on any other hot surface.

• Never use accessories that are not 
recommended by the manufacturer. They can 
be a danger to the user and a risk of damaging 
the appliance.

• Make sure that the ambient temperature is 
above 0 ° C, otherwise the appliance will not 
function properly.

• Descale the appliance regularly to ensure 
optimal performance and prevent malfunctions.

• Make sure that the appliance cools down before 
cleaning or storing it.

• The appliance may exhale some smoke and 
an odd smell when used for the first time. This 
situation happens due to oil and manufacturing 
residues in some parts, being a normal and 
harmless situation for the user, it will disappear 
after a few uses.
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• There is a potencial risk of injuries from misuse.
Care must be taken when handling sharp 
cutting blades, when emptying the grind and 
when cleaning the appliance.

• Switch off the appliance and disconnect 
from supply before changing accessories or 
approaching parts that move in use.

• The appliance must be cleaned regularly, 
otherwise, its effectiveness and useful life may 
be affected and may also cause dangerous 
situations.

• This appliance is not intended to operate via 
external timers or separate remote-control 
systems.

• Avoid using adapters and extension cables. If 
necessary, use only recommended adapters 
and extension leads.

• The appliance must not be immersed.
• Regarding the instructions for cleaning the 

surfaces which come in contact with food refer 
to the instructions described in the section 
later in this manual, namely “CLEANING AND 
STORAGE.

• IMPORTANT NOTE: the electric coffee maker is 
equipped with an automatic switch-off system, 
which switches the appliance off after 30 
minutes after being switched on.

• In the coffee grinding and preparation cycle, 
the coffee grinder first grinds the coffee (for 
28 or 25 seconds) and then, automatically, 
starts the coffee preparation, representing all 
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this process a complete cycle of distribution. 
During the cycle, if there is no accident, do not 
manually stop the coffee maker to grind the 
coffee beans again. If you need to prepare a 
second cup of coffee, you must wait 5 minutes 
for the appliance to rest before starting a new 
cycle.

 PACKAGE CONTENT                                                            
After unpacking the contents, please check that all the items listed are 
present. After unpacking the appliance, check that it is working correctly.

1 x Electric Coffee 
maker: coffee beans 

or powder

1 x Coffee spoon 1 x Instruction manual

If any parts are missing, contact the seller.

TECHNICAL SPECIFICATIONS                                      

Power: 600W 
Supply voltage: 220-240V~ 50/60Hz
Capacity: 560ml
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 OVERVIEW OF THE APPLIANCE                                         
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 CONTROL PANEL DESCRIPTION                                                        

MODE INTENDED USE
ON/OFF button with indicator light: After 
plugging in the appliance, press this button 
once, the indicator light turns on and a 
coffee maker goes into standby mode. If you 
needs to interrupt the progress of the coffee 
preparation, press the button again.

“Two coffee beans” button with indicator 
light: When you want to prepare 3 or 4 cups 
of coffee using 3 or 4 spoons of coffee beans, 
select this function by pressing this button 1 
time.
Standard grinding time: 28 seconds

“One coffee bean” button with indicator light:  
When you want to prepare 1 or 2 cups of 
coffee using 1 or 2 spoons of coffee beans, 
select this function by pressing this button 1 
time.
Standard grinding time: 25 seconds
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Coffee powder button with indicator light: 
Whenever you want to use powder coffee 
instead of whole coffee beans, press this 
button.
Note: When selecting this function, the 
preparation of coffee does not include the 
grinding process.

 RECOMMENDED DOSAGE FOR COFFEE BEANS 
 AND COFFEE POWDER  

CUPS
RECOMENDED 

DOSAGE 
(IN FLAT SPOONS)

COFFEE BEANS 
MODE

COFFEE POW-
DER MODE

1 1,5 (approx. 11g)

2 2 (approx. 14g)

3 3 (approx. 21g)

4 4 (approx. 28g)

 RECOMMENDED WATER AMOUNT                                                      

CUPS
RECOMENDED 

DOSAGE
(IN FLAT SPOONS) 

Recommended 
water level

1 (IN FLAT SPOONS) 1
2 2 (approx. 14g) 2
3 3 (approx. 21g) 3
4 4 (approx. 28g) 4
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 PREPARING FOR USE                                                  
Prepare a delicious long, hot and tasty coffee in the comfort of your home. 
You can use coffee powder or coffee beans, as this coffee maker has a dual 
system that allows you to grind coffee beans before coffee is made. The 
heating plate keeps the coffee hot for approximately half an hour and after 
that time, the coffee maker switches off automatically. Always thinking 
about you and your safety!

  Before operation 

• Remove the appliance and accessories from the packaging and check 
their integrity.

• Make sure that all the packing material has been properly removed 
before using the appliance.

• Proceed with the cleaning of manufacturing residues, for this purpose, 
disassemble the grinding basket, filter and jug, following the instructions 
described below:

1) Disassemble the appliance in order to be able to wash the several 
washable parts.

Disassembly guide
• Press the button on the side of the grinding basket cover, lift and 

remove the grinding basket lid;
• Pull the filter upwards through the handle to disengage it;
• Turn the grinding basket counter-clockwise (signal ) until it clicks and 

lift to remove (signal ).
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2) Wash the grinding basket, filter and jug under running water.
3) Dry all these parts properly before refitting them to the appliance, 
following the instructions described below:

Assembly Guide
• Insert the grinding basket into the compartment (signal), then turn the 

basket clockwise (signal) until it clicks.
• Place the filter in the grinding basket, making sure it has been correctly 

assembled.
• Place the mill cover on the grinding basket by pressing it down until 

it clicks. (Note: to attach the mill cover, note that the water pipe must 
point towards the water inlet).

4) Fill the tank (up to the MAX level) with water. Fit the glass jug under the 
anti-drip valve.
5) Connect the appliance to the outlet, press the ON/OFF button, press 
the “Coffee powder” button, the appliance starts its operation. During the 
cycle, the indicator light on the ground coffee button flashes continuously.
6) As soon as the indicator light stops flashing, remove the glass jug and 
pour the hot water.
7) Repeat steps 4 to 6 above for other cleaning cycles.

 Operation 

• After removing the lid from the grinding basket, put the desired amount 
of coffee beans or powder in the filter.

 � Note: make sure that the coffee beans do not fall into the water inlet, 
otherwise a malfunction may occur.

• WARNING: the dosage of coffee beans must not exceed the MAX 
indication inside the filter, otherwise the effect of grinding the beans 
is not good.
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• Replace the grinding basket cover - see the ”Assembly guide.

• Open the lid of the water tank and fill the tank with fresh cold water to 
the required level.

 � Note: the indication of the maximum water level must not be exceeded, 
otherwise a malfunction may occur.
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• Close the water tank lid.

• Place the glass jug on the heating plate
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• Plug the appliance into the socket, press the ON/OFF button once, the 
indicator light will turn on, which means that the coffee maker has 
entered standby (standby) mode.

• Select the desired function by pressing the corresponding button on 
the control panel: the coffee bean button, or the ground coffee button 
so that the appliance starts the coffee brewing cycle.

• The corresponding indicator light flashes continuously, which means 
that the coffee maker is grinding or preparing coffee. The indicator 
stops flashing when the water tank is empty.

• Then, the coffee maker automatically enters the heating mode and 
switches off automatically after 30 minutes. All indicator lights go off.
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 � NOTE: pressing the “two coffee beans” button, the grinding time is 28 
seconds. Pressing the button “a coffee bean” the grinding time is 25 
seconds.

• Remove the jug and pour the coffee.

 CLEANING AND STORAGE                                                                                  
• Unplug the appliance before carrying out any cleaning operation and 

wait for it to cool down.
• Remove the lid of the grinding basket, turn the grinding basket counter-

clockwise  and pull it upwards ; remove the filter; remove the jug 
from the heating plate.
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• Rinse the grind basket, the filter, the grind basket lid and the jug under 
running water.

• Clean the appliances body with a slightly damp cloth and dry it with a 
dry, soft cloth.

• Do not use abrasive cleaning detergents, scouring pads, metallic 
utensils, alcohol, thinners or benzine to clean the appliance.

• Never immerse the appliance in water or any other liquid.

 Storage 

• Store the appliance in a dry and ventilated place, away from direct heat 
sources or direct sunlight.
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 DESCALING                               

• The appliance has to be descaled regularly, otherwise the flavor of the 
coffee may change and the scale deposited inside the appliance can 
cause permanent and irreparable damage.

• If you notice an increase in noise during the preparation of coffee, a 
longer preparation time or the appliance turns off before the water tank 
is empty, these situations indicate that descaling is needed.

• The frequency of descaling depends on the hardness of the water and 
the frequency of use. Usually, descaling should be performed according 
to the following frequency:

• Soft water - at least once every 3 months.
• Hard water - at least once a month.
• If in doubt as to the water hardness, ask advice of your local tap water 

supply company.
• It is recommended to use liquid descaling agent suitable for the coffee 

maker and read carefully the instructions that accompany it in order to 
know how it should be used.

• Mix the descaling agent with cold water in a container.
 � Note: If using a solid descaler, make sure that the descaling agent has 

been dissolved thoroughly before pouring the mixture into the water 
tank.

• Fill the water tank to the maximum level with the prepared solution.
• Put the appliance into operation as described above in the section 

“Before first use”.
 � Note: do not add coffee during descaling cycles.

• Then fill the tank with fresh cold water and proceed with the form 
cleaning cycle to remove any residues from the descaling solution.

 � Note: Never refill the water tank with the used descaling solution, as the 
descaling agent will no longer be active.

Important:
 ° Never interrupt the descaling process.
 ° Malfunctions caused by lime deposited inside the appliance are 

not covered by the guarantee if the descaling process is not carried 
out properly.
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 TROUBLESHOOTING      
1. If there is a technical problem with the appliance, return it to the 

store where it was purchased. Do not try to open the appliance or any 
component.

2. This appliance has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair 
tit by yourself. Always use an accredited professional for repairs.

Problem Solution

The appliance does not 
work.

Make sure the voltage indicated on the 
appliance corresponds to the local mains 
voltage.
Make sure the appliance has been plugged 
in & switched on.

Water leaks out of the 
appliance.

Check if the water tank is filled beyond the 
MAX level.

The appliance produces a 
lot of noise during work-
ing.

Make sure the water tank is not filled with 
hot water.
Make sure the appliance is stood steadily on 
a stable, flat surface.
The appliance needs to be descaled (see 
section “Descaling”).

Coffee powders enter 
into the jug.

Check if the grind & brew basket has 
overflowed because there is too much 
ground coffee in the grind & brew basket, or 
the jug has not been placed correctly under 
the grind & brew basket, or you remove 
the jug for more than 30 seconds during 
brewing.
Check if the filter is torn, or has not been 
placed correctly.

Brewing coffee takes 
longer than usual.

The appliance needs to be descaled (see 
section “Descaling”).

The coffee maker
switches off before the
water tank is empty.

The appliance needs to be descaled (see 
chapter ‘Descaling’).
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The coffee is not strong 
enough.

Check if used coffee beans or coffee pow-
der is not enough. It should be one heaped 
measuring spoon of coffee beans or coffee 
powder for each cup.

Check if you use coffee beans or coffee 
powder with mild flavor.

The coffee is too strong.

Check if used too much coffee beans or 
coffee powder. It should be one heaped 
measuring spoon of coffee beans or coffee 
powder for each cup.
Check if you have used coffee beans or cof-
fee powder with strong flavor.

The coffee does not taste 
good.

Check if you leave the jug with coffee on 
the warm plate too long, especially if it only 
contains a small amount of coffee.

The coffee is not hot
enough.

Check if the brewed coffee is too little. The 
coffee will warm longer if you brew more.
Make sure you place the jug properly on the 
warm plate.

It is difficult to place or 
remove the jug from i the 
appliance.

Make sure the lid of the jug and filter basket 
are in right position.
Tilt the jug a little of angle to place or re-
move it. Be careful not to spill the hot coffee 
for avoiding scald. 

There is less coffee in the
jug than expected.

Check if you have no place the jug properly 
on the warm plate, so as to the anti-drip 
valve prevents the coffee from flowing out 
of the filter.
The appliance needs to be descaled (see 
section “Descaling”).

 REPAIRS                               

• This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair the 
appliance on your own. Always have a professional repair the product 
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for you.
• If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, 

their authorised technical service agent or a qualified professional.

 DISPOSAL OF WASTE EQUIPMENT                                                  

Waste electrical devices are made of recyclable materials. Do 
not dispose of them with household waste as they may contain 
substances harmful to human health and the environment! 
Please actively support cost-effective management of natural 
resources and protect the environment by taking the waste 
appliance to a collection point for recyclable waste electrical 
and electronic equipment.

 DECLARATION OF CONFORMITY EU                                                                                                                 

This appliance complies with the requirements of the 
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) and the Low 
Voltage Directive (LVD), therefore it was marked with the 
CE label and provided with a declaration of conformity with 
European standards.

 WARRANTY                                                                   
The product warranty is valid for two years. In the event of malfunction, the 
product must be returned to the store where it was purchased, along with 
the proof of purchase. The product should be complete and placed in its 
original packaging. 

 SYMBOLS                                                                          

This symbol indicates that the user manual is included in the 
product packaging and must be read before use.
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The „Green Dot” trademark located on the packaging means 
that the entity, for whom the product was manufactured, made 
financial contributions in construction and operation of the 
national recovery and recycling system for packaging waste 
in accordance with the principles resulting from the laws of 
Portugal and the European Union concerning packaging and 
packaging waste.

This symbol means that the product must not be disposed of  
with other household waste. Polish law prohibits, under penalty 
of a fine, combining waste electrical and electronic equipment 
with other wastes.
It is possible to prevent potential negative consequences for 
the environment and human health, which could otherwise arise 
from inappropriate handling of waste electronic equipment, if 
the product is disposed of properly.

CE Marking on a product is a manufacturer’s declaration 
that the product complies with the essential requirements 
of the relevant European health, safety and environmental 
protection legislation, in practice by many of the so-called 
Product Directives.

This product meets the requirements of Directive 2011/65/
EU, referred to as RoHS directive. The purpose of the 
Directive is the approximation of the laws of the member 
states concerning the restriction of use of hazardous 
substances in electrical and electronic equipment, 
and the contribution towards the protection of human 
health and the environmentally sound recovery and 
disposal of waste electrical and electronic equipment. 
RoHS Directive applies from 3 January 2013. New electrical 
and electronic equipment put on the market shall not contain 
lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated 
biphenyls or polybrominated diphenyl ethers.

 MADE FOR                                                                          

Joinco - Import and Export, Ltd.
Rua Actor António Silva 7,
1600-404 Lisbon
PORTUGAL
VAT: 507 191 765 
Made in China
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