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1. 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.

2. AVISOS DE SEGURANÇA                                         

IMPORTANTE: Ignorar os avisos de 
segurança pode resultar em acidente e 
ferimentos.
Este aparelho destina-se 
exclusivamente a utilização 
doméstica!

Somente para utilização no interior 
da habitação.

NOTA: A HOFFEN reserva-se o direito 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 
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qualificado.
• Aviso: lesões potenciais por uso indevido.
• A superfície do elemento de aquecimento está 

sujeita a calor residual após a utilização.
• AVISO: A abertura de enchimento não deve ser 

aberta durante a utilização.
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças a 

partir dos 8 anos de idade, desde que tenham 
recebido supervisão ou instruções sobre a 
utilização do aparelho de forma segura e 
compreendam os perigos envolvidos. A limpeza 
e a manutenção não devem ser feitas por 
crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e 
sejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e 
o cabo fora do alcance de crianças com menos 
de 8 anos.

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

• 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.
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• 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.

• 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 causar asfixia. Deve utilizar apenas 
os acessórios recomendados pelo fabricante 
e contidos nesta embalagem, sob o risco de 
acidente ou danos no aparelho.

• 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 
tipo de reparação neste aparelho.

• O aparelho não deve ser utilizado se estiver 
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avariado, se não estiver a funcionar corretamente 
ou se detectar alguma anomalia no cabo de 
alimentação ou na ficha. Sempre que detectar 
alguma avaria e/ou anomalia dirija-se à loja 
onde o adquiriu ou a um técnico qualificado, a 
fim de efetuar a reparação ou substituição do 
aparelho ou do cabo de alimentação. 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 eléctricas 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 a unidade do motor, 
desligue o aparelho 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 este apresentar danos deve ser substituído 
pelo fabricante, por um serviço de assistência 
técnica da marca ou por um técnico qualificado 
de forma a evitar riscos.

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

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

• Utilize sempre este aparelho num local seco, 
plano e protegido de impactos.

• Não utilize o aparelho, nem o ligue ou desligue 
da corrente elétrica com as mãos ou os pés 
molhados.

• Durante a utilização, nunca deixe o aparelho sem 
supervisão.

• 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.

• Não coloque o aparelho num local onde a 
temperatura ambiente possa chegar aos 0º C, 
pois a água residual da caldeira pode congelar e 
causar danos no aparelho.

• Durante a preparação do café e após a sua 
utilização algumas partes metálicas podem 
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ficar quentes devido ao calor residual.
• A temperatura das superfícies metálicas 

acessíveis pode ser elevada quando o 
aparelho está em funcionamento, evite assim 
o contacto com essas superfícies para prevenir 
queimaduras.

• Não aponte o jato de vapor quente a pessoas 
ou animais. Manuseie o tubo de saída de vapor 
com cuidado, a fim de evitar queimaduras.

• Depois de utilizar e antes de proceder a qualquer 
operação de limpeza, arrumação, reparação 
ou substituição de acessórios e enchimento 
do reservatório, certifique-se que o aparelho 
está desligado da fonte de alimentação e que 
arrefeceu por completo.

• Nunca mova o aparelho enquanto estiver em 
funcionamento.

• Para evitar danos no aparelho, nunca o coloque 
em funcionamento sem água no reservatório. 
Nunca utilize água com gás no aparelho.

• Não adicione água no depósito enquanto o 
aparelho estiver em funcionamento. Desligue 
sempre o aparelho antes de encher o depósito. 

• O aparelho deve ser limpo com regularidade, 
caso contrário, a sua eficácia e vida útil poderão 
ser afetadas, podendo ainda provocar situações 
de perigo.

• Para limpar, proceda de acordo com as 
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informações descritas na secção “Limpeza e 
arrumação”, mais à frente neste manual.

• O aparelho deve ser limpo e descalcificado com 
regularidade, caso contrário, a sua eficácia e 
vida útil poderão ser afetadas, podendo ainda 
provocar situações de perigo.

• Nunca mergulhe o aparelho em água ou outro 
líquido.

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

• Evite utilizar adaptadores e cabos de extensão. 
Se necessário, utilize apenas os recomendados 
para este tipo de aparelho.

• Este aparelho é de Classe I e possui, de origem, 
um cabo de alimentação e uma ficha com 
ligação terra, pelo que deve ser sempre ligado 
a uma tomada com ligação terra incorporada. 
Se a tomada elétrica não tiver ligação terra, é da 
responsabilidade pessoal do cliente substituí-la 
por uma com ligação terra.

• AVISO: a utilização incorreta pode causar 
ferimentos!

 3. CONTEÚDO DA EMBALAGEM                                             

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

1 x Máquina de 
café expresso

1 x Manípulo

1 x Filtro para 
café moído 1 

café

1 x Filtro para 
café moído 2 

cafés

1 x Filtro para 
pastilhas de 

café ESE PODS 1 x Colher doseadora com 
calcador

1 x Manual de 
instruções

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

 4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS                                          

Potência: 850 W 
Tensão de alimentação: 220-240V~ 50/60 Hz
Capacidade: 1,2 L
Pressão: 20 BAR
Sistema de desligar: manual e automático
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5. DESCRIÇÃO DO APARELHO                                   

A

C

M
B

E
F

J

N

I

K

L

O P

Q / R / S

G

H

D
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6. DESCRIÇÃO GERAL                                                 
A. Corpo do aparelho
B. Placa de aquecimento para chávenas
C. Botão para regulação da saída de vapor
D. Botão seletor de função (Aquecer, café / água quente)
E. Luz indicadora de aparelho ligado
F. Luz indicadora de aparelho pronto a ser utilizado
G. Manípulo
H. Barra para bloqueio dos filtros
I. Tubo de saída de vapor
J. Bocal para espuma
K. Suporte amovível
L. Bandeja coletora de pingos
M. Tampa do depósito de água
N. Botão ligar/desligar 
O. Depósito de água amovível de 1,2 L
P. Colher doseadora com calcador
Q. Filtro para café moído 1 café
R. Filtro para café moído 2 cafés
S. Filtro para pastilhas

7. UTILIZAÇÃO DO APARELHO                                
Com a Máquina de Café Expresso HOFFEN food expert ref. MCEU-H147, 
delicie-se com um verdadeiro café expresso, feito no momento e ao seu 
gosto. Prepare um verdadeiro café expresso, aromático e cremoso com a 
variedade de café que mais gosta e no conforto de sua casa. Esta máquina 
de café expresso é compatível com a utilização de café moído ou pastilhas, 
uma vez que apresenta um sistema duplo. A placa de aquecimento superior 
permite-lhe guardar as suas chávenas e copos de café e pré aquecê-los. 
Inclui um depósito de água amovível de 1,2 L, um manípulo, uma colher 
doseadora com calcador e 3 filtros distintos: filtro para tirar somente 1 
café, filtro para tirar 2 cafés e filtro para pastilhas. 
Agora o ponto de encontro para o café pode ser a sua casa!

 Antes da utilização 

• Certifique-se que todo o material de acondicionamento foi devidamente 
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retirado antes de proceder à utilização do aparelho.

• Para remover quaisquer resíduos de fabrico, lave todos os acessórios 
(G, K, L, O, PQ, R e S) com água tépida e um detergente suave, e seque-
os de seguida.

• Para retirar os resíduos de fabrico do interior, coloque o aparelho 
em funcionamento seguindo as instruções descritas na secção 
“Utilização”, não usando café, nem colocando o manípulo (G) na 
máquina. Assim que a água passar na totalidade, desligue o aparelho 
no botão ligar/desligar (N) e permita que arrefeça durante 5 minutos. 
Repita este procedimento por mais 2 vezes.

• O aparelho está pronto a ser utilizado.

 Enchimento do depósito 

• Certifique-se de que o aparelho se encontra desligado no botão ligar/
desligar (N) e da fonte de alimentação. 

• Levante a tampa do depósito de água (M), retire o depósito (O) e 
encha-o com 1,2 L de água, certificando-se de que não excede o limite 
máximo indicado através da marcação “max” inscrita no depósito (O). 
Coloque o depósito (O) novamente no aparelho e feche a tampa (M).

 Pré-aquecimento 

• Para fazer uma chávena de café expresso de qualidade, recomendamos 
que pré-aqueça o aparelho, o manípulo (G), o filtro que vá ser utilizado e 
também a chávena de modo que o sabor do café não seja afetado pelo 
contacto com superfícies frias.

• Selecione o acessório pretendido:
 � Filtro para café moído 1 café (Q);
 � Filtro para café moído 2 cafés (R);
 � Filtro para pastilhas (S).

• Insira o acessório selecionado no manípulo (G) vazio, isto é, sem café.
• Certifique-se de que o botão seletor de função (D) está na posição 

“Off” (desligado).
• Alinhe o manípulo (G), com a pega voltada para a esquerda, com a 

saída de água quente, na posição “Insert” (Inserir) e rode-o para a 
direita (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) para a posição 
de “Lock” (bloqueado).

• Coloque a chávena sobre ao suporte amovível (K) de modo a ficar 
centrada com a saída de água/café.
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• Ligue o aparelho à tomada elétrica e prima o botão ligar/desligar (N). A 
luz indicadora de aparelho ligado (E) acende e imediato.

• Após alguns segundos, a luz indicadora de aparelho pronto a ser 
utilizado (F) acende indicando que o período de pré-aquecimento está 
concluído.

• Rode o botão seletor de função (D) para a esquerda para acionar 
a bomba, no sentido do símbolo “ ”. Água quente flui através do 
manípulo (G) para a chávena.

• Passados alguns segundos, quando considerar que todas as partes 
estão pré-aquecidas, rode o botão seletor de função (D) para a direita, 
para a posição “Off” (Desligado) para parar o fluxo de água.

 Fazer um café expresso 

• Depois de ter feito o pré-aquecimento do aparelho, segundo as 
indicações atrás descritas, retire o manípulo (G) rodando-o para a 
esquerda, no sentido dos ponteiros do relógio, empurre para cima a 
barra de bloqueio dos filtros (H) para bloquear o filtro de forma a este 
não se soltar e despeje qualquer água ainda acumulada no seu interior 
sacudindo-o sobre o lava-loiças.

• Adicione o café.
 � Nota: 1 colher (P) de café em pó rasa permite preparar 1 chávena de 

café.
• Caso tenha utilizado café moído, prense o café com o calcador da 

colher doseadora (P), o que irá proporcionar a formação de espuma 
ao extrair o café.

• Limpe qualquer resíduo de café que fique acumulado no rebordo do 
manípulo (G) para que este vede totalmente ao encaixar e empurre 
para baixo a barra de bloqueio dos filtros (H).

• Alinhe o manípulo (G), com a pega voltada para a esquerda, com a 
saída de água quente, na posição “Insert” (Inserir) e rode-o para a 
direita (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) para a posição 
de “Lock” (bloqueado).

• Coloque 1 ou 2 chávenas sobre ao suporte amovível (K) de modo a 
ficarem centradas com a saída de água/café.

• Rode o botão seletor de função (D) para a esquerda para acionar a 
bomba no sentido do símbolo “ ”. O café quente flui através das saídas 
existentes no manípulo (G) para a chávena.

• Para parar a saída de café, rode o botão seletor de função (D) para a 
direita, para a posição “ ” (desligado) .
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• AVISO: Não deixe a máquina de café sem supervisão durante a 

preparação do café.
• Após terminar a preparação do café, retire o manípulo (G) rodando-o 

para a esquerda no sentido dos ponteiros do relógio, levante a barra 
para bloqueio do filtro (H) de modo a bloquear a saída do filtro e evitar 
que se desencaixe inadvertidamente e elimine os resíduos de café. 

• Deixe todas as partes arrefecerem completamente e lave-as com água 
corrente.

• No final da utilização prima o botão (N) para desligar o aparelho.

 Fazer espuma de leite / cappuccino 

• Se adicionar espuma de leite a um café expresso irá obter uma chávena 
de cappuccino.

• Primeiro prepare um café expresso de acordo com as instruções atrás 
descritas na secção “Fazer um café expresso”.

• Encha um recipiente com cerca de 100 gramas de leite por cada 
chávena de cappuccino que pretende preparar. Recomenda-se a 
utilização de leite gordo refrigerado ou à temperatura ambiente, mas 
nunca quente.

 � Nota: é recomendado que o recipiente não seja inferior a 70±5 mm. 
Tenha também em atenção que o leite irá duplicar o volume, por isso 
certifique-se de que a altura do recipiente é suficiente.

• Rode o botão seletor de função (D) para a direita em direção à 
indicação de saída de vapor “ ”. Aguarde até que a luz indicadora de 
aparelho pronto a ser utilizado (F) se acenda indicando que o aparelho 
está pronto a ser utilizado.

• Insira o bocal (J) do tubo de saída de vapor (I) dentro do leite até cerca 
de 2 centímetros.

• Rode o botão para regulação da saída de vapor (C) no sentido contrário 
ao dos ponteiros do relógio e o vapor irá começar a sair.

• Para obter de forma mais eficaz a espuma de leite recomenda-se que 
o recipiente com o leite seja movimentado para cima e para baixo e 
rodado simultaneamente.

 � Nota: nunca rode o botão para regulação da saída de vapor (C) 
rapidamente, já que isto poderá causar a acumulação de vapor, 
podendo aumentar o risco de derramamento do leite.

• Quando terminar, rode o botão para regulação da saída de vapor (C) no 
sentido dos ponteiros do relógio para posição “Min”.

• Proceda de imediato à limpeza do bocal (J) e do tubo de saída de vapor 
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(I) com uma esponja húmida tendo cuidado para não se queimar.
• Verta a espuma de leite sobre o café anteriormente preparado, adoce a 

gosto e, caso pretenda, polvilhe com cacau em pó.
 � Nota: é recomendável deixar o aparelho arrefecer pelo menos 5 minutos 

antes de fazer novamente café, caso contrário a máquina pode emitir 
um odor a queimado.

• No final da utilização prima o botão (N) para desligar o aparelho.

 Utilizar água aquecida 

• A saída de água quente é utilizada geralmente para pré-aquecer as 
chávenas para a preparação do café, o que irá melhorar o sabor do 
café ou para obter uma chávena de água quente para preparação de 
um chá ou infusão de ervas.

• Pode também ser utilizada para a limpeza das chávenas, sendo a 
forma mais simples e prática de proceder à sua limpeza.

• Ligue o aparelho à tomada elétrica e prima o botão ligar/desligar (N). A 
luz indicadora de aparelho ligado (E) acende e imediato.

• Certifique-se de que o botão para regulação da saída de vapor (C) 
e o botão seletor de função (D) e se encontram respetivamente nas 
posições “Min” e “Off” (desligado).

• Após alguns segundos, a luz indicadora de aparelho pronto a ser 
utilizado (F) acende indicando que o período de pré-aquecimento está 
concluído.

• Rode o botão para regulação da saída de vapor (C) no sentido contrário 
ao dos ponteiros do relógio e, em seguida, rode o botão seletor de 
função (D) para a esquerda no sentido do símbolo “ ” (posição de 
saída de café). A água quente começa a sair pelo tubo de saída de 
vapor (I).

• Assim que obtiver a quantidade de água pretendida, rode o botão 
seletor de função (D) para a posição “ ” (desligado) e prima o o 
botão ligar/desligar (N) para desligar a máquina.

• Nota: no início, a água quente sai com bastante pressão podendo 
causar salpicos. Mantenha o tubo de saída de vapor (I) encostado à 
superfície lateral da chávena. Tenha especial cuidado com os possíveis 
salpicos, uma vez que podem causar queimaduras.

 Produção de vapor para o aquecimento de líquidos 

• Ligue o aparelho à tomada elétrica e prima o botão ligar/desligar (N). A 
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luz indicadora de aparelho ligado (E) acende e imediato.

• Certifique-se de que o botão para regulação da saída de vapor (C) 
e o botão seletor de função (D) e se encontram respetivamente nas 
posições “Min” e “Off” (desligado).

• Após alguns segundos, a luz indicadora de aparelho pronto a ser 
utilizado (F) acende indicando que o período de pré-aquecimento está 
concluído.

• Insira o bocal (J) do tubo de saída de vapor (I) dentro do líquido que 
pretende aquecer.

• Rode o botão para regulação da saída de vapor (C) no sentido contrário 
ao dos ponteiros do relógio e o vapor irá começar a sair.

• Quando a temperatura pretendida for alcançada, rode o botão para 
regulação da saída de vapor (C) no sentido dos ponteiros do relógio 
para posição “Min”.

• No final da utilização prima o botão (N) para desligar o aparelho.

8. LIMPEZA E ARRUMAÇÃO                                                                
• Certifique-se de que o aparelho está desligado no botão (N) e também 

da tomada.
• Aguarde que arrefeça antes de proceder à sua limpeza.
• Nunca utilize detergentes de limpeza abrasivos ou esfregões, álcool ou 

solventes para limpar o aparelho
• Limpe o corpo do aparelho (A) com um pano macio e seco enquanto a 

máquina de café estiver húmida.
• Limpe o interior do depósito de água (O) periodicamente com uma 

esponja ou um pano húmido. Para tal, levante a tampa (M), puxe o 
depósito (O) para cima através da alça, com uma esponja ou pano 
húmido, mas limpo, limpe o interior de depósito e volte a encaixá-lo na 
máquina.

• Desencaixe a limpe a bandeja coletora de pingos (L) e o suporte (K) 
passando-os por água corrente e um detergente suave.

• Para limpar o tubo de saída de vapor (I), desencaixe o bocal para 
espuma (J) e passe-o por água corrente. Limpe o tubo (I) com uma 
esponja macia e desentupa o orifício com um alfinete ou palito se 
necessário. Volte a encaixa o bocal (J) no tubo (I).

• Desencaixe e lave o manípulo (G) e os filtros (q, R e S) eliminando 
resíduos de café com água corrente e um detergente suave, 
enxaguando-os de seguida com água limpa.
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• Certifique-se de que todos os acessórios e partes da máquina estão 
bem secos antes de os voltar a encaixar. 

• Nunca lave qualquer peça deste aparelho na máquina de lavar louça. 
• Nunca mergulhe ao aparelho em água ou qualquer outro líquido.

 Arrumação 

• Verifique que o aparelho está devidamente limpo, seco e montado.
• Armazene o aparelho num local seco e ventilado, afastado de fontes 

de calor ou da luz solar direta.

9. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS                                                             
• Se houver algum problema técnico com o aparelho, devolva-o à loja 

onde foi adquirido. Não tente abrir o aparelho ou qualquer componente. 
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.

• Inspecione regularmente o cabo de alimentação e a ficha quanto 
a danos. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser 
substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou técnicos 
qualificados de forma para evitar riscos. 

10. 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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11. 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.

12. 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 con-
tribuições financeiras na construção e operação do siste-
ma 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.

Manter afastado da água e humidade.

Risco de danos ao aparelho por manuseamento incorreto 
ou queda em altura.

Manter a embalagem do aparelho na posição vertical.

Descartar a embalagem do aparelho no eco ponto para 
cartão.
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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.

O aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico.

13. EQUIPAMENTO PRODUZIDO PARA:                                         
Joinco - Importação e Exportação, Lda.
Rua Actor António Silva 7,
1600-404 Lisboa
VAT: 507 191 765 
Fabricado na China
www.joinco.pt
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 INDEX                                                                                                                

Read the instruction manual carefully 
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 for use.

1. INTRODUCTION                                                                         23
2. SAFETY INSTRUCTIONS                                                                   23
3. PACKAGE CONTENT                  29
4. TECHNICAL SPECIFICATIONS                                                          29
5. OVERVIEW OF THE APPLIANCE                30
6. GENERAL DESCRIPTION                 31
7. PREPARING FOR USE                  31
8. CLEANING AND STORAGE                                                                             35
9. TROUBLESHOOTING                                              36
10. EC DECLARATION OF CONFORMITY                               37
11. DISPOSAL OF WASTE EQUIPMENT                 37
13. EXPLANATION OF SYMBOLS                37
14. MANUFACTURED FOR:                     38
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1. 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.

2. SAFETY INSTRUCTIONS                                          

IMPORTANT: Ignoring the safety 
instructions can result in accidents 
and injuries.
This appliance is exclusively for 
domestic use!

For indoor use only.

NOTE: HOFFEN reserves the right to introduce any technical and manufacturing 
changes 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.
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• Warning: potential injury from misuse.
• The heating element surface is subject to 

residual heat after use.
• WARNING: The filling aperture must not be 

opened during use.
• 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 user maintenance shall not be made 
by children unless they are older than 8 and 
supervised. Keep the appliance and its cord 
out of reach of children aged less than 8 years.

• 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 understand the hazards involved.

• This appliance is designed for indoor and 
domestic use only. Any other use will be 
considered improper and consequently 
dangerous. The manufacturer cannot be 
held responsible for any injuries or damage 
resulting from improper use of the appliance.

• This appliance is intended for domestic or 
similar use, such as: 

 �Staff kitchens of shops, offices and other 
work environments; 
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 �Rural tourism houses;
 �By clients in hotels, motels, bed and breakfasts 
and other residential environments;
 �Accommodation with room service and 
breakfast.

• 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.

• Do not open or undertake any repairs on the 
motor unit. 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 not working 
properly, if any liquid enters in contact with 
the motor unit or if you drop the appliance. If 
it is detected any damage or malfunction, you 
must contact the store where you bought the 
appliance or a qualified technician in order to 
repair the appliance or replacement. Assure 
that only original parts or components are 
used. Never attempt to repair the appliance by 
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yourself. 
• To avoid fire accidents or electrical shocks, 

make sure that no fluids enter in contact with 
any electrical parts or 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 motor unit, remove the plug from 
the power socket and go to the store where 
the appliance was bought or get it repaired by 
a qualified technician.

• Check periodically the supply cord. If the 
supply cord is damaged, it must be replaced by 
the manufacturer, its service agent or similarly 
qualified persons   in order to avoid a hazard.

• Do not place any objects over the supply cord, 
never crease or crimp it, and make sure to 
keep it away from cutting edges, hot surfaces 
and away from places where a person can trip 
over it, in order to avoid drops. Never leave the 
supply cord hanging where children could grab 
it.

• Always hold the plug to disconnect it from the 
socket and not by the power cord.

• Always use the appliance on a dry, level surface, 
protected from impacts.

• Do not use the appliance, turn it on or off with 
wet hands or feet.

• During use, never leave the appliance 
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unattended.
• 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.

• Do not place the appliance in a place where 
the ambient temperature can reach 0º C, as 
the residual water in the boiler can freeze and 
cause damage to the appliance.

• During the preparation of the coffee and after 
usage, some metal parts may become hot due 
to the residual heat.

• The temperature of accessible metal surfaces 
can be high when the appliance is in operation, 
so avoid contact with these surfaces to prevent 
burns.

• Do not direct the hot steam jet at people or 
animals. Handle the steam outlet tube with 
care to avoid burns.

• After using and before proceeding with 
cleaning, storage, repair or replacement of 
accessories and filling of the tank, make sure 
that the appliance is disconnected from the 
power supply and that it has cooled down 
completely.

• Never move the appliance while it is in 
operation.

• To avoid damage to the appliance, never 
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operate it without water in the tank. Never use 
sparkling water on the appliance.

• Do not add water to the tank while the appliance 
is in use. Always switch off the appliance 
before filling the tank.

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

• To clean, proceed according to the information 
described in the “Cleaning and storage” section 
later in this manual.

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

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

• Avoid using any adaptors or extension leads. 
If they are necessary, only use approved ones.

• This appliance was not designed to be operated 
with remote controls or external timers. If 
necessary, use only those recommended for 
this type of appliance.

• This appliance is Class I and originally has 
a power cord and a plug with a earthed 
connection, so it must always be connected 
to a socket with a built-in earth connection. 
If the electrical outlet is not earthed, it is the 
customer’s personal responsibility to replace 
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it with an earthed one.
• WARNING: Incorrect use can cause injury!

3. 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 Expresso 
coffee machine

1 x Portafilter
1 x Powder filter 

for 1 coffee
1 x Powder filter 

for 2 coffees

1 x POD filter
1 x Measuring spoon with tamper

1 x Instruction 
Manual

If any parts are missing, contact the seller.

4. TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    
Power: 850 W 
Supply voltage: 220-240V~ 50/60Hz
Capacity: 1,2L
Pressure: 20 BAR
Shutdown system: manual and automatic
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5. OVERVIEW OF THE APPLIANCE                                

A

C

M
B

E
F

J

N

I

K

L

O P

Q / R / S

G

H

D
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6. GENERAL DESCRIPTION                                              
A. Main body
B. Warm cup tray 
C. Steam control knob
D. Function selector button (warm, coffee / hot water)
E. Power on indicator light
F. Ready to use indicator light
G. Portafilter
H. Filter locking bar
I. Steam wand
J. Frothing nozzle
K. Cup tray holder
L. Drip tray
M. Water tank cover
N. On / off button 
O. 1,2 L Water tank
P. Measuring spoon with tamper
Q. 1 Cup powder filter
R. 2 Cups powder filter
S. Pod filter

7. PREPARING FOR USE                                         

With the HOFFEN food expert espresso coffee machine ref. MCEU-H147, 
delight yourself with a real espresso, made at the moment and to your 
taste. Prepare a true, aromatic and creamy espresso with the variety 
of coffee you like best and in the comfort of your home. This espresso 
machine is compatible with the use of grounded coffee or pods, since it 
has a double system. The top heating plate allows you to store your coffee 
cups and preheat them. Includes a removable 1,2 L water tank, a portafilter, 
a measuring spoon with tamper and 3 separate filters: powder filter for 1 
coffee, powder filter for 2 coffees and filter for pods.
Now the meeting point for coffee can be your home!

 Before use 

• Make sure that all the packing material has been properly removed 
before using the appliance.
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• To remove any manufacturing residues, wash all accessories (G, K, L, O, 
PQ, R and S) with warm water and a mild detergent, and then dry them.

• To remove manufacturing residues from the system, put the appliance 
into operation following the instructions described in the “Use” section, 
not using coffee, or placing the handle (G) on the machine. As soon as 
the water is completely drained, turn off the appliance using the on / 
off button (N) and allow it to cool for 5 minutes. Repeat this procedure 
for 2 more times.

• The appliance is ready for use.

 Filling the water tank 

• Make sure that the appliance is switched off on the on / off button (N) 
and on the power supply.

• Lift the water tank cover (M), remove the tank (O) and fill it with 1.2 
L of water, making sure that it does not exceed the maximum limit 
indicated by the “max” mark on the tank (O). Place the tank (O) back on 
the appliance and close the cover (M).

 Preheating 

• To make a quality cup of espresso, we recommend that you preheat 
the appliance, the portafilter (G), the filter that will be used and also the 
cup so that the flavour of the coffee is not affected by contact with cold 
surfaces.

• Select the desired accessory:
• 1 Cup powder filter (Q);
• 2 Cups powder filter (R);
• Pod filter (S).
• Insert the selected empty filter into the portafilter (G), that is, without 

coffee in it.
• Make sure that the function selector button (D) is in the “Off” position.
• Align the portafilter (G), with the handle facing left, with the hot water 

outlet, in the “Insert” position and turn it counter-clockwise to “Lock” 
position.

• Place the cup over the drip tray (K) so that it is centred with the water 
/ coffee outlet.

• Connect the appliance to the electrical outlet and press the on / off 
button (N). The power on indicator light (E) lights up immediately.
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• After a few seconds, the ready to use indicator light (F) turns on to 
indicate that the preheating period is complete.

• Turn the function selector button (D) to the left to start the pump, in the 
direction of the “ ” symbol. Hot water flows through the portafilter (G) 
into the cup.

• After a few seconds, when you consider that all parts are preheated, 
turn the function selector button (D) to the right, to the “Off” position to 
stop the water flow.

 Making an espresso 

• After preheating the appliance, according to the instructions described 
above, remove the portafilter (G) by turning it clockwise, push the filter 
locking bar (H) upwards to block the filter so that it does not come 
loose and pour any water still accumulated inside by shaking it over 
the sink.

• Add the coffee.
 � Note: 1 measuring spoon (P) of ground coffee allows you to prepare 1 

cup of coffee.
• If you have used ground coffee, press the coffee with the tamper of the 

measuring spoon (P), which will provide the formation of coffee foam 
when extracting the coffee.

• Wipe off any coffee residue that has accumulated on the rim of the 
portafilter (G) so that it seals completely when fitting and push down 
the filter locking bar (H).

• Align the portafilter (G), with the handle facing left, with the hot water 
outlet, in the “Insert” position and turn it counter-clockwise to “Lock” 
position.

• Place 1 or 2 cups on the cup tray (K) so that they are centred with the 
water / coffee outlet.

• Turn the function selector button (D) to the left to start the pump in the 
direction of the “ ” symbol. Hot coffee flows through the outlets on the 
portafilter (G) into the cup.

• To stop the coffee flow, turn the function selector button (D) to the right, 
to the “ ” (off) position.

• WARNING: Do not leave the coffee machine unattended when preparing 
coffee.

• After finishing the coffee preparation, remove the portafilter (G) by 
turning it clockwise to the left.
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 Frothing milk / Making Cappuccino 

• If you add milk froth to an espresso you will get a cup of cappuccino.
• First prepare an espresso according to the instructions described 

above in the section “Making an espresso”.
• Fill a container with about 100 grams of milk for each cup of cappuccino 

you want to prepare. It is recommended to use whole milk chilled or at 
room temperature, but never hot.

 � Note: it is recommended that the diameter of the container is not less 
than 70±5mm, and bear in mind that the milk increases in volume by 2 
times, make sure the height of container is enough.

• Turn the function selector button (D) to the right towards the steam 
outlet indication  “ ”. Wait until the ready to use indicator light (F) turns 
on indicating that the appliance is ready for use.

• Insert the frothing nozzle (J) of the Steam wand (I) into the milk until 
about 2 centimetres.

• Turn slowly the steam control knob (C) counter-clockwise and steam 
will start to flow.

• In order to obtain the milk foam more effectively, it is recommended that 
the milk container be moved up and down and rotated simultaneously.

• Note: never turn the steam control knob (C) quickly, as this may cause 
the accumulation of steam, which may increase the risk of spillage of 
milk.

• When finished, turn the steam control knob (C) clockwise to the “Min” 
position.

• Clean the frothing nozzle (J) and the steam wand (I) immediately with 
a damp sponge, being careful not to burn yourself.

• Pour the milk foam over the previously prepared espresso, sweeten it 
to taste and, if desired, sprinkle with cocoa powder.

 � Note: it is recommended to let the appliance cool down at least 5 
minutes before making espresso again, otherwise the machine may 
emit a burning odour.

• At the end of use, press the on / off button (N) to switch off the 
appliance.

 Producing hot water 
• 
• The hot water is generally used to preheat the cups for preparing the 

espresso coffee, which will improve the taste of the coffee, or to obtain 
a cup of hot water for preparing tea or infusing herbs.

IM_Máquina de café Expresso HOFFEN food express ref. MCEU-H147.indd   34IM_Máquina de café Expresso HOFFEN food express ref. MCEU-H147.indd   34 27/09/22   19:2927/09/22   19:29



[35]

EN

ES
PR

ES
SO

 C
O

FF
EE

 M
AC

H
IN

E

• It can also be used for cleaning cups, being the simplest and most 
practical way to clean them.

• Connect the appliance to the electrical outlet and press the on / off 
button (N). The power on indicator light (E) lights up immediately.

• Make sure that the steam control knob (C) and the function selector 
button (D) are in the “Min” and “Off” positions, respectively.

• After a few seconds, the Ready to use indicator light (F) turns on to 
indicate that the preheating period is complete.

• Turn the steam control knob (C) counterclockwise, then turn the 
function selector button (D) to the left in the direction of the “ ” symbol 
(coffee outlet position). Hot water starts to flow out of the Steam wand 
(I).

• Once you have obtained the desired amount of water, turn the function 
selector button (D) to the “ ” (off) position and press the on / off 
button (N) to turn the appliance off.

 � Note: at first, the hot water comes out with a lot of pressure and can 
cause splashes. Keep the steam wand (I) against the side of the cup. 
Be especially careful with possible splashes, as they can cause burns.

 Producing steam to heat liquids 

• Connect the appliance to the electrical outlet and press the on / off 
button (N). The power on indicator light (E) lights up immediately.

• Make sure that the steam control knob (C) and the function selector 
button (D) are in the “Min” and “Off” positions, respectively.

• After a few seconds, the ready to use indicator light (F) turns on to 
indicate that the preheating period is complete.

• Insert the frothing nozzle (J) of the steam wand (I) into the liquid to be 
heated.

• Turn the steam control knob (C) counter-clockwise and steam will start 
to flow.

• When the desired temperature is reached, turn the steam control knob 
(C) clockwise to the “Min” position.

• At the end of use, press the button (N) to switch off the appliance.

8. CLEANING AND STORAGE                                                                                 
• Make sure that the appliance is switched off at the button (N) and also 

from the outlet.
• Wait for it to cool down before cleaning it.
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• Never use abrasive cleaning detergents or scouring pads, alcohol or 
solvents to clean the appliance

• Clean the main body (A) with a soft, dry cloth while the coffee machine 
is moist.

• Clean the inside of the water tank (O) periodically with a sponge or 
damp cloth. To do this, lift the cover (M), pull the tank (O) upwards 
through the handle and with a damp but clean sponge or cloth, clean 
the inside of the tank and put it back into the appliance.

• Unclip and clean the drip tray (L) and the cup tray holder (K) by running 
them under running water and a mild detergent.

• To clean the steam wand (I), detach the frothing nozzle (J) and rinse it 
under running water. Clean the steam wand (I) with a soft sponge and 
unblock the hole with a pin or toothpick if necessary. Refit the nozzle 
(J) to the steam wand (I).

• Unclip and wash the portafilter (G) and the filters (Q, R and S), removing 
coffee residues under running water and using a mild detergent, then 
rinsing them with clean tap water.

• Make sure that all accessories and parts of the machine are dry before 
refitting them.

• Never wash any part of this appliance in the dishwasher.
• Never immerse the appliance in water or any other liquid.
 
 Storage 

• Check that the appliance is properly cleaned, dry and assembled.
• Store the device in a dry, ventilated place, away from sources of heat or 

direct sunlight.

9. TROUBLESHOOTING                                                                                  
• If you experience any technical issues with the appliance, return it to 

the original seller. Do not attempt to open the housing or any tamper-
sealed components on your own.

• Routinely inspect the power cord and its plug for damage. For your safety, 
have the damaged power cord replaced by the appliance manufacturer, 
its authorised service, or a suitably qualified professional.
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10. EC DECLARATION OF CONFORMITY                                                                                 

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.

11. 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.

12. EXPLANATION OF SYMBOLS                                                                        

This symbol indicates that the user manual is included in 
the product packaging and must be read before use.

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.

Keep away from water and moisture.

IM_Máquina de café Expresso HOFFEN food express ref. MCEU-H147.indd   37IM_Máquina de café Expresso HOFFEN food express ref. MCEU-H147.indd   37 27/09/22   19:2927/09/22   19:29



EN

[38]

ESPRESSO
 CO

FFEE M
ACH

IN
E

Risk of product damage by mishandling or dropping from 
height.

Keep the packaging of the device in an upright position.

Dispose of the device’s packaging in the cardboard recycling 
bin.
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.

This product is intended for indoor use.

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