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Zestaw zawiera: 
1 x Voopoo Drag X 

1 x Kartridż 2ml 
1 x Zamienna grzałka PnP-VM6 0.15ohm 
1 x Zamienna grzałka PnP-VM1 0.3ohm 
1 x kabel USB-C 
1 x instrukcja obsługi 
 
Cechy urządzenia: 

• Wymiary: 95mm x 32,5mm x 28mm 
• Waga: ok. 124g 
• Zasilanie: 1 x 18650 (brak akumulatora w zestawie) 
• Zakres mocy: 5W – 80W 
• Napięcie wyjściowe: 3.2V – 4.2V 
• Ładowanie: 5V / 2A 
• Zakres oporności: 0.1ohm – 3.0ohm 

 
Instalacja grzałki i uzupełnianie płynem: 

1. Umieść grzałkę w otworze od spodu atomizera. 
2. Wyjmij uszczelkę silikonową u spodu atomizera i uzupełnij płynem 

poprzez otwór. Po uzupełnieniu wsadź uszczelkę ponownie na miejsce. 
Rekomenduje się uzupełnianie 2/3 pojemności zbiornika. 

3. Wsadź uzupełniony płynem atomizer do urządzenia Drag X. 
4. Przed uruchomieniem, odczekaj co najmniej 5 min, aby grzałka została 

nasączona płynem. 
 
Instrukcja moda: 

1. Włączenie: Proszę nacisnąć przycisk „FIRE” 5 razy w krótkim odstępie 
czasu, aby uruchomić urządzenie. 

2. Wyłączenie: Proszę nacisnąć przycisk „FIRE” 5 razy w krótkim odstępie 
czasu, aby wyłączyć urządzenie. 

3. Menu urządzenia: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski 
funkcyjne „+” i „-”, aby ZABLOKOWAĆ lub ODBLOKOWAĆ ekran. 

4. Tryb pracy: Proszę nacisnąć przycisk „FIRE” 3 razy w krótkim odstępie 
czasu, aby zmienić tryb pracy. 

5. Ładowanie: Podłącz kabel USB do źródła zasilania, aby naładować. 
 
Komunikaty: 

• CHECK ATOMIZER: Nie wykryto atomizera. Proszę sprawdzić, czy 
atomizer i grzałka są prawidłowo podłączone. 

• ATOMIZER SHORT: Nastąpiło zwarcie atomizera. Proszę sprawdzić 

atomizer pod kątem zawarcia np. uszkodzona grzałka. 
 
Akumulator: 

1. Przesuń i otwórz pokrywę baterii u dołu urządzenia. 
2. Zainstaluj akumulator typu 18650 zwracając uwagę na jego poprawne 

umieszczenie. Rekomenduje się, aby korzystać z akumulatorów z 
prądem rozładowania większym bądź równym 30A. 

3. Zamknij pokrywę baterii. 
 
UWAGA: 

• Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży i dzieci 
poniżej 18 roku życia. 

• Proszę przechowywać z dala od ognia. 
• Proszę unikać upuszczenia urządzenia. 

 
 
Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z 
przeznaczeniem. 
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