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CẢNH BÁO! 

 

Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng cho những người (kể cả trẻ em) 

bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh 

nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn 

của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị. 

Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị. 

Nếu dây nguồn bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch 

vụ của hãng hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm. 



 

 
 

Thiết bị không nhằm mục đích vận hành bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ 

thống điều khiển từ xa riêng biệt. 

Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những 

người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu 

kinh nghiệm và kiến thức nếu họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn về cách 

sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm bị liên lụy. Trẻ 

em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo trì 

trừ khi lớn hơn 8 tuổi và có người giám sát. 

Để thiết bị và dây của thiết bị xa tầm tay trẻ em dưới 8 tuổi. 

Mẫu： HB-8033 

Phiên bản: 1.01.0 HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG 

Đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng và lưu lại để tham khảo 

trong tương lai. 

1.1 Kiểm tra thiết bị và các phụ kiện. Tham khảo ý kiến đại lý nếu có bất 

kỳ thắc mắc nào. 

1.2 Đảm bảo rằng điện áp đầu ra của bạn tương ứng với điện áp được 

ghi trên nhãn thông số của nồi chiên không dầu. 

1.3 Để bảo vệ khỏi hỏa hoạn, điện giật và thương tích cho người, không 

nhúng dây, phích cắm hoặc thiết bị vào nước hoặc chất lỏng khác. 

1.4 Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch 

thiết bị. 

1.5 Rút phích cắm của thiết bị khỏi ổ cắm khi không sử dụng hoặc trước 

khi vệ sinh. Để nguội trước khi lắp hoặc tháo các bộ phận hoặc trước 

khi vệ sinh thiết bị. 

1.6 Không bao giờ vận hành thiết bị với dây hoặc phích cắm bị hỏng hoặc 

sau khi thiết bị bị trục trặc, hoặc đã bị hỏng theo bất kỳ cách nào. 

Đưa thiết bị trở lại trung tâm bảo hành được ủy quyền để kiểm tra, 

sửa chữa hoặc điều chỉnh. 

1.7 Việc sử dụng phụ kiện không được nhà sản xuất thiết bị khuyến nghị 

có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho con người. 

1.8 Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình. Không sử dụng 

ngoài trời. 

1.9 Không để dây treo trên các cạnh sắc của bàn hoặc quầy, hoặc chạm 

vào bề mặt nóng. 

1.10 Không đặt thiết bị trên hoặc gần các vật liệu dễ bắt lửa như khăn trải 

bàn hoặc rèm để tránh thứ gì đó bốc cháy. 

1.11 Không sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích 



 

 
 

được mô tả trong sách hướng dẫn này. 

1.12 Đây là thiết bị gia nhiệt. Đặt thiết bị trên bề mặt nằm ngang, bằng 

phẳng và ổn định khi sử dụng. Không đặt trên nhựa, vinyl và bảng 

tráng men hoặc bất kỳ bề mặt dễ mài mòn nào khác. 

1.13 Lau khô chảo và rổ trước khi cho nguyên liệu vào. 

1.14 Đặt chảo trên bề mặt nằm ngang an toàn trước khi lấy ra, nếu không 

chảo có thể rơi ra và gây thương tích cho người. 

1.15 Chảo phải đặt hoàn toàn vào bên trong thiết bị. 

1.16 Rút phích cắm của thiết bị; 

1.17 Một số bộ phận của thiết bị sẽ có nhiệt độ cao trong quá trình hoạt 

động, ví dụ: chảo, nướng. Sử dụng tay cầm thay vì chạm tay trực 

tiếp. 

1.18 Trong khi chiên thiết bị, hơi nước nóng sẽ thoát ra ngoài qua các lỗ 

thoát khí. Giữ tay và mặt của bạn ở khoảng cách an toàn với hơi 

nước và các lỗ thoát khí. Ngoài ra, hãy cẩn thận với hơi nước và 

không khí nóng khi bạn lấy chảo ra khỏi thiết bị. 

1.19 Không cho phép kết nối dây nguồn bên ngoài..  

        2. HIỂU RÕ VỀ NỒI CHIÊN 

2.1 PhẦn chính（Tham khảo hình） 

 

1. Đèn LED hiển thị với nút cảm ứng và 8 chương trình chế biến đã được cài 

đặt sẵn.  

 Đèn led hiển thị. 



 

 
 

M  Nút cảm ứng để chọn chương trình cài đặt sẵn.  

+/-  Nút cảm ứng để cài đặt thời gian lên đến 60 phút. 

+/-  Nút cảm ứng để cài đặt nhiệt độ trong khoảng 80 – 200 độ C. 

Nút cảm ứng tắt mở nguồn. 

2. Tay cầm 

 

      3. TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU TIÊN 

KiỂm tra toàn bộ thiết bị đã thành phẩm hoàn thiện và có bất kỳ hư 

hỏng nào không.  

Vệ sinh thật kỹ chảo, vỉ nướng và bất kỳ bộ phận nào có thể tháo rời để 

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG. 

     4.SỬ DỤNG NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU 

4.1 Đặt thiết bị trên bề mặt ổn định, nằm ngang và bằng phẳng. Không 

đặt thiết bị trên các bề mặt không chịu nhiệt. 

4.2 Cắm điện. 

(Lưu ý: Hãy cẩn thận! Đặt mũ thông gió cách xa tường ít nhất là 15cm.) 

4.3 Đặt vỉ nướng vào chảo đúng cách, sau đó cho các nguyên liệu đã 

chuẩn bị vào chảo (Tham khảo hình) 

 

Lưu ý： 1）Không được cho nguyên liệu vào nồi chiên quá đầy. 

       2）Nếu nguyên liệu nở to sau khi gia nhiệt, cần ước lượng số 

lượng nguyên liệu phù hợp với nồi chiên. 



 

 
 

4.1 Trượt nồi chiên vào trong thiết bị một cách hoàn chỉnh. 

Chọn chương trình với thời gian và nhiệt độ cần thiết theo các thành 

phần. Đèn bật nguồn và động cơ bắt đầu hoạt động. 

Ghi chú: 

  1） Khuyến nghị làm nóng thiết bị trước 3 phút, 

 

  Lời khuyên: Việc lật các nguyên liệu trong quá trình chiên có thể giúp nấu 

ăn ngon hơn. Hoặc nó có thể ngon hơn với nhiệt độ thấp hơn và hẹn giờ lâu 

hơn. 

Lưu ý: 

1） Vỉ nướng và chảo rất nóng trong quá trình làm việc, không được 

chạm vào chúng bằng tay. 

2） Lấy ra khỏi vỉ nướng trước khi rửa chảo. 

3） Chảo có thể có dầu nếu nấu nguyên liệu có chất béo. Cẩn thận với 

chấn thương bỏng. 

4） Nếu kéo chảo ra để lật các nguyên liệu trong quá trình chiên. 

 

4.2 Các thành phần sẽ được nấu chín tốt hơn nhiều. 

4.3 Khi thời gian chuẩn bị đã đặt đã trôi qua. Đèn bật nguồn sẽ tắt, 

nhưng động cơ sẽ tiếp tục hoạt động trong khoảng 20 giây, để làm 

nguội nồi chiên không khí, và sau đó bạn sẽ nghe DI DI DI DI DI, động cơ 

dừng, Kéo chảo ra khỏi thiết bị.                                            

Mẹo: Nếu nguyên liệu chưa sẵn sàng, chỉ cần trượt chảo trở lại thiết bị và đặt 

thời gian thêm vài phút. 

Lưu ý: Sau khi chiên bằng nồi chiên không dầu, chảo / vỉ nướng sẽ nóng. 

Sử dụng tay cầm hoặc dụng cụ nhắc nồi để hỗ trợ. 

4.3 Đặt chảo trên bề mặt chịu nhiệt, lấy nguyên liệu ra đĩa hoặc hộp 

đựng. 



 

 
 

Lưu ý: chảo và nguyên liệu còn nóng. Hãy cẩn thận! 

5. VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG. 

Thận trọng: Đảm bảo rút phích cắm của thiết bị này trước khi vệ sinh. 

1) Làm sạch chảo và vỉ nướng bằng nước hoặc nước rửa. Ngăn nước 

chảy vào tay cầm và mặt trước của chảo. 

2) Lau thân thiết bị bằng khăn ẩm. Không có chất tẩy rửa. 

3) Không nhúng dây nguồn, phích cắm và thân thiết bị vào nước hoặc 

chất lỏng khác. Hoặc nó có thể dẫn đến hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích 

cho người. 

4) Sau khi làm khô, thay thế tất cả các bộ phận và giữ lại cho lần sử 

dụng tiếp theo. 

Phụ lục 

6.1 Đặc điểm kỹ thuật ： 

Mã sản phẩm: HB-8033 AC220-240V 50 / 60Hz 

Công suất： 1500W 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Sản phẩm này không được thải bỏ cùng với rác thải sinh 

hoạt. Sản phẩm này phải được xử lý tại một nơi được phép 

để tái chế các thiết bị điện và điện tử. Bằng cách thu gom 

và tái chế chất thải, bạn giúp tiết kiệm tài nguyên thiên 

nhiên và đảm bảo sản phẩm được xử lý theo cách thân 

thiện với môi trường và sức khỏe. 



 

 
 

Owner's manual 

Air Fryer 

HB-8033 

 

 
 

 

WARNING! 

 

This appliance is not intended for use by persons (including children) with 

reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and 

knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning 

http://okta-homeappliance.com/Products-1-E.html


 

 
 

use of the appliance by a person responsible for their safety. 

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.  

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.  

The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or 

separate remote-control system.  

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and 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. Children shall 

not play with the appliance. 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 less than 8 years. 

Model：HB-8033 

Versions:   1.0 

1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS 

Read this manual thoroughly before using and save it for future reference. 

1.20 Check the appliance and the accessories. Consult the dealer for any 

inquiries.  

1.21 Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated 

on the rating label of the air fryer.  

1.22 To protect against fire, electric shock and injury to persons do not 

immerse cord, plug, or the unit in water or other liquid. 

1.23 Children should be supervised to ensure that they do not play with the 

appliance.                                                

1.24 Unplug the appliance from outlet when it not in use or before cleaning. 

Allow it to cool down before putting on or taking off parts or before 

cleaning the appliance.  

1.25 Never operate the appliance with a damaged cord or plug or after the 

appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return 

the appliance to an authorized service center for examination, repair or 

adjustment. 

1.26 The use of accessory not recommended by the appliance manufacturer 

may result in fire, electric shock or injury to persons. 

1.27 This appliance is intended to be used in household. Do not use 



 

 
 

outdoors. 

1.28 Do not let cord hang over the sharp edge of table or counter or touch 

the hot surface. 

1.29 Do not place the appliance on or near combustible materials such as a 

tablecloth or curtain to avoid something burning. 

1.30 Do not use the appliance for any other purpose than described in this 

manual. 

1.31 This is heating appliance. Place the appliance on a horizontal, even and 

stable surface when using.  Do not place on plastics, vinyl, and enamel 

board or any other hot-short, easy-wear surface.  

1.32 Wipe dry the pan and the basket before putting the ingredients inside.  

1.33 Place the pan on a safe horizontal surface before separation, or the pan 

may fall off and injury to persons. 

1.34 The pan should put inside the appliance completely.   

1.35 Unplug the appliance.  

1.36 Some parts of the appliance will have high temperature during 

operation, e.g. pan, grill. Use the handle instead of hand touching.   

1.37 During the appliance frying, hot steam will exhaust through the air 

outlet openings. Keep your hands and face at a safe distance from the 

steam and from the air outlet openings. Also be careful of hot steam 

and air when you remove the pan from the appliance. 

1.38 External mains cord connection is not allowed.  

        2.KNOW YOUR AIR FRYER 

2.2 The main parts. （Ref. Fig. 1） 

 



 

 
 

1.LED display with touch buttons and indicators 8 programs and time and 

temperature settings  

LED display 

M touch button programs  

+/- touch button of the time setting programs up to 30 minutes 

+/- touch button for temperature setting in the range of 80-200℃ 

Touch on/off button 

3. Handle 

 

      3.BEFORE FIRST USE 

Check that all accessories are complete, and the unit is not damaged.  

Thoroughly clean the pan, the grill, and any detachable parts as CLEANING 

AND MAINTENANCE. 

     4.USING YOUR AIR FRYER 

4.3 Place the appliance on a stable, horizontal and level surface. Do not 

place the appliance on non-heat-resistant surfaces. 

4.4 Plug in.  

(Note: Be careful! Keep the ventilation hood away from the wall at 

least 15cm.) 

4.5 place the grill into the pan properly. Then put the prepared ingredients 

into the pan; （Ref. Fig. 3） 

 

 

（Fig. 3） 



 

 
 

Note： 1）Never fill ingredients into the pan beyond the capacity 

       2）If the ingredients become bigger after heating, count the amount 

according to the heated volume. 

4.6 Slide the pan back into the air fryer completely  

Choose the program to the required time and temperature according 

to the ingredients. Power-on light on and motor starts working. 

Note:  

      1）Recommend preheating the unit 3mins, 

            

             Tips： It can help cook better to turn over the ingredients during 

frying. Or it can have better tasty with lower temp and longer timer. Please read 

the HINTS FOR GREAT-TASTING for reference.   

Note： 1）The grill and pan are very hot during work, do not touch them 

by hand. 

2）Take out of the grill before washing your pan. 

3）The pan may have oil if cook fat ingredients. Be careful about 

scalding injury.  

         4） If pull out the pan to turn over the ingredients during frying,  

The ingredients will be cooked much better. 

4.7 When the set preparation time has elapsed. Power-on light will be off, 

but the motor will keep working about 20seconds,to cool down the air 

fryer, and then you will listen the DI DI DI DI, the motor stop, Pull the 

pan out of the appliance. 

                                            

Tip： If the ingredients are not ready yet, simply slide the pan back into 

the appliance and set the time to a few extra minutes. 

Note： After hot air frying, the pan/grill are hot. Use the handle or 

assistant support.                             

 

4.8 Place the pan on a heat-resistant surface, remove the ingredients to 

plate or container  

 



 

 
 

 

Note: the pan and the ingredients are hot. Be careful! 

5. CLEANING AND MAINTENANCE. 

Caution: Be sure to unplug this appliance before cleaning.  

1)  Clean the pan and grill with water or washing-up liquid. Prevent water from 

going into the handle and the front panel of the pan. 

2)  Wipe the appliance body with a moist cloth. No washing-up liquid. 

3)  Do not immerse the power cord, plug and appliance body with water or 

other liquid. Or it may result in fire, electric shock or injury to persons. 

4) After drying, replace all parts and keep for next use. 

Appendix 

6.1 Technical Specification： 

Model No.：HB-8033           AC220-240V 50/60Hz      

Heating Tube Power：1500W            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This product must not be disposed together with the 

domestic waste. This product must be disposed at an 

authorized place for recycling of electrical and electronic 

appliances. By collecting and recycling waste, you help save 

natural resources, and make sure the product is disposed 

in an environmentally friendly and health way. 


