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English 

Avatar VR glasses 

 

Thank you for buying the E-Boda Avatar 

VR glasses. 

The Avatar glasses are Virtual Reality 

glasses that allows you to be immersed 

into a virtual reality with your own 

smartphone. All that is necessary to enjoy 

a 3D virtual reality is a recent Android or 

iOS smartphone featuring a gyroscope 

and accelerometer.  

The E-Boda Avatar glasses are compatible 

with smartphone screens from 4.7” to 6”. 
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How to use 

Getting started in three easy steps: 

1. Start the 3D VR app on your 

smartphone. 

2. Insert your smartphone into the 

Avatar headset and secure it. 

3. Adjust the belt until you feel 

comfortable. 

Specially designed lenses will 

automatically adjust, you don’t need to do 

anything. Enjoy the wonderful virtual 

reality! 
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Finding apps 

You can find apps compatible with the 

Avatar headset on the Google Play Store. 

 

Inserting smartphone 

Open the cover and place your 

smartphone in the center of the case, as 

described in the image below. 

 

 

Using a Gamepad 

Use a Bluetooth game controller to enjoy 

immersed games. 
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Warnings 

- 3D effect viewing is only 

recommended for ages 7 or 

above. 

- Adult supervision is 

recommended. 

- Viewing of 3D effects may cause 

epileptic seizures. 

- Do not use while driving or while 

performing physical activities. 

- Only use in safe surroundings. 

- Make sure your smartphone is 

inserted securely. 

- Avoid extended use and take a 

break every once in a while. 
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Romanian 

Ochelari realitate virtuală Avatar 

 

Vă mulțumim pentru achiziția ochelarilor 

de realitate virtuală Avatar.  

Ochelarii Avatar sunt ochelari pentru 

realitate virtuală care permit imersiunea 

într-o realitate virtuală cu propriul 

smartphone. Un telefon recent cu giroscop, 

accelerometru și sistem de operare 

Android sau iOS este tot ce aveți nevoie 

pentru a vă bucura de o realitate virtuală 

3D. 

Ochelarii E-Boda Avatar sunt compatibili 
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cu smartphone-uri cu ecrane de 

dimensiuni cuprinse intre 4,7 si 6 inci.  

 

Utilizare 

Utilizare în 3 pași simpli: 

1. Deschideți aplicația de realitate 

virtuală 3D pe smartphone-ul 

dumneavoastră. 

2. Inserați smartphone-ul în 

ochelarii Avatar si securizațil. 

3. Ajustați cureaua până vă simțiti 

comfortabil. 

Lentilele speciale se for ajusta automat. 

Bucurați-vă de minunata realitate virtuală! 
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Aplicații 

Puteți găsi aplicații compatibile cu 

ochelarii Avatar în magazinul Google Play. 

 

Inserare smartphone 

Deschideți trapa si plasați cu atenție 

smartphone-ul în centru, așa cum este 

exemplificat în imaginile de mai jos. 
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Utilizarea unui joystick 

Utilizați un joystick Bluetooth pentru a vă 

bucura de jocuri imersive. 

 

Avertismente 

- Ochelarii 3D sunt recomandați 

pentru persoane cu vârste de 

peste 7 ani. 

- Este recomandat a se folosi sub 

supravegherea unui adult. 

- Efectele 3D pot cauza crize 

epileptice. 

- A nu se folosi la volan sau în 

timpul activităților fizice. 

- A se utiliza într-un cadru de 
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siguranță. 

- Asigurați-vă că smartphone-ul 

este introdus corect. 

- Evitați utilizarea pe o perioadă 

îndelungată de timp. 


