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Zawartość opakowania 
• 1x Drag 3 
• 1x Kabel Typ-C 

• 1x Instrukcja obsługi 

Specyfikacja 
• Typ baterii: 2*18650 (nie zawarte w zestawie) 

• Napięcie wejściowe: 6.4V-8.4V 

• Moc wyjściowa: 5-177W 

• Napięcie ładowania: 5V/2A 

• Zakres oporności: 0.1Ω-3.0Ω 

Instrukcja użytkowania (MOD) 
1) Zmiana trybu pracy: W krótkim okresie czasu naciśnij przycisk 

„FIRE” trzykrotnie. 

a. SMART – przy użyciu grzałek PNP urządzenie automatycznie 

dobierze optymalną moc i zapobiegnie spaleniu się grzałki z 

powodu zbyt dużej mocy (tryb charakteryzuje się żółtą 

symboliką, na prawo od wyświetlanej wartości mocy pojawi się 

litera „S”). 

b. RBA – dowolność w wyborze mocy pomiędzy 5W, a 100W 

(tryb charakteryzuje się niebieską symboliką, na prawo od 

wyświetlanej wartości mocy pojawi się litera „R”). 

c. SUPER – gdy oporność grzałki będzie znajdować się w 

przedziale 0.1Ω -0.3Ω, a moc będzie większa lub równa 80W 

tryb załączy się automatycznie w celu zapewnienia jak 

najszybszego rozgrzewania grzałki (tryb charakteryzuje się 

czerwoną symboliką, na prawo od wyświetlanej wartości mocy 

pojawi się litera „R). 

2) Usuwanie danych: Naciśnięcie przycisków „FIRE” i „-” w tym 

samym momencie spowoduje usunięcie wszystkich danych. 

3) Zablokowanie/odblokowanie: Naciśnięcie przycisków „FIRE” 

oraz „+” w tym samym momencie spowoduje zablokowanie bądź 

odblokowanie urządzenia. 

4) Zmiana interfejsu: W celu dokonania zmiany interfejsu (poziomy 

bądź pionowy) naciśnij jednocześnie przyciski „+” i „-”. 



5) Ładowanie: Urządzenie obsługuje ładowanie 5V/2A. Do 

ładowania urządzenia rekomendowanym jest użycie kabla Typ-C 

marki VOOPOO. 

6) Aktualizacja oprogramowania: W celu dokonania aktualizacji 

oprogramowania do najnowszej wersji odwiedź oficjalną stronę 

VOOPOO (www.voopoo.com). Aktualizacja wymaga podłączenie 

urządzenia do komputera poprzez określony rodzaj kabla Typ-C 

(zawarty w zestawie). Kabel powinien być obrócony stroną 

oznaczoną symbolem „▲” do dołu. 

7) Komunikaty: 

a. „CHARGING”: Trwa ładowanie urządzenia. 

b. „CHECK BATTERY”: Napięcie baterii jest zbyt niskie, proszę 

naładować ogniwo. 

c. „MAX POWER”: Osiągnięto maksymalną moc dla danej 

grzałki 

d. „TEMP HIGH”: Temperatura urządzenia jest zbyt wysoka. 

Proszę zostawić urządzenie do ostygnięcia. 

e. „TIME OUT”: Osiągnięto maksymalną długość zaciągnięcia, 

zasilanie zostało odcięte. 

f. „ATOMIZER SHORT”: Nastąpiło zwarcie atomizera. Proszę 

sprawdzić swój atomizer pod kątem zwarcia. 

g. „CHECK ATOMIZER”: Nie wykryto atomizera. Proszę 

sprawdzić, czy atomizer i grzałka są prawidłowo podłączone. 

8) Zabezpieczenia: 

a. Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnego czasu 

zaciągnięcia 

b. Zabezpieczenie nadprądowe 

c. Zabezpieczenie przed zbytnim rozładowaniem akumulatora 

d. Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej 

dopuszczalnej mocy 

e. Zabezpieczenie przed przegrzaniem urządzenia 

f. Zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora 

g. Zabezpieczenie przed zwarciem atomizera 

9) Montaż akumulatora: 

a. Przesuń i otwórz pokrywę baterii zgodnie ze wskazówką na 

spodzie urządzenia. 

b. Zachowując należytą ostrożność i korzystając z oznaczeń na 

urządzeniu włóż akumulatory (znajdujący się bliżej 

wyświetlacza pinem dodatnim w stronę urządzenia, a drugi 

pinem ujemnym w stronę urządzenia). 

c. Zamknij pokrywę akumulatorów. 

Uwaga 
● Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży i 

dzieci poniżej 18 roku życia. 

● Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, poza zasięgiem 

dzieci i zwierząt. 

● Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać bez nadzoru, 

ładować kablem USB dołączonym do zestawu. 

● Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą. 

● Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu. 

● Nie korzystaj z akumulatorów, które nie mają wysokiego prądu 

(30A) rozładowania lub są uszkodzone. 

● W przypadku, gdy wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego 

produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i 

natychmiastowy kontakt z lekarzem. 

http://www.voopoo.com/


● W celu uniknięcia przypadkowego załączenia wyłącz lub zablokuj 

urządzenie, gdy przestajesz go używać. 

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z 

przeznaczeniem. 


