
APP GUIDE
How to Connect Your
Interactive Toy to APP
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Jak připojit vaši interaktivní erotickou hračku do Aplikace



(1)
APP Download
Download the “FeelConnect 3” on App Store and

Download the “FeelConnect 3.0” on Google Play 

to pair your toy with compatible content.
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Stažení APP
Stáhněte si „FeelConnect 3“ z App Store a
Stáhněte si „FeelConnect 3.0“ z Google Plays spárujte vaši hračku s kompatibilním obsahem.



(2)
APP Local Control of the Toy

1.Turn on your device. Keep your phone’s 

Bluetooth on
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místní ovládání hračky přes aplikaci
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1. Zapněte zařízení. Ponechejte si v telefonu zapnuto Bluetooth 



2. Open the app and sign 
up to access all function-
alities of the APP

3.Open the menu bar and 
tap  “ + ”
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2. Otevřete aplikaci a podepište se
až pro přístup ke všem funkcím APP
3. Otevřete panel nabídek a
klepněte na „ + “
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2. Otevřete aplikaci a zaregistrujte se pro přístup ke všem funkcím APP
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3. Otevřete panel nabídek a klepněte na 
„ + “



4.Tap “ + device” 5.Tap “Search for device”
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4. Klepněte na 
„ + zařízení“
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5. Klepněte na „Vyhledat zařízení“



6.Your toy’s name will 
appear and tap “connect”

7.Tap “Test your device”, 
the toy will vibrate briefly
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6. Jak se objeví jméno vaší hračky klepněte na „připojit“
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6. Jméno vaší hračky bude
se objeví a klepněte na „připojit“
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7. Klepněte na „Otestovat zařízení“,hračka krátce zavibruje
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www.Sexshop-Erotic.cz



8.Select “Svakom” and tap 
“Apply”, now your toy is 
connected with the APP

9.Tap the           option
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8. Vyberte „Svakom“ a klepněte na„Použít“, nyní je vaše hračka propojená s APP
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9. Klepněte na možnost



10.Tap “start” 11.Now you can use the 
slider to control your toy
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11.Nyní můžete použít posuvník pro ovládání vaší hračky



(3)
Connect with Your Partner
from the Distance
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Spojte se se svým partnerem na dálku

zbytek je v anglickém jazyce, ale pokud máte Foxit PDF reader dají se věty kopírovat a přeložit v Google translátor. Hodně zábavy přeje www.Sexshop-Erotic.cz



2.Tap              icon
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1.Tap             icon，make 
sure you have signed up 
to continue following steps



3.Make sure “Profile visibility 
in Search” is on 

4.Tap “ + ”
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5.Tap “Partner” icon 6.Input your partner’s 
name
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7.Send an invitation 8.You can check your 
partner by tapping           
option, tap Chat with 
your partner
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9.Tap “ +” to share device 
with your partner

10.A slider will appear on 
you partner’s chat screen, 
now your partner can 
control the toy.

13



(4)
Connect the Toy to 2D 
Interactive Videos
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1.Connect your toy to the 
APP as instructed above

2.Tap “ + ”
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3.Tap “Website” icon 4.Go to 2D interactive 
v i d e o  w e b s i t e  a n d  
connect the toy to it by 
scanning the QR code
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(5)
Connect the Toy with Webcam
Performers
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1.Connect your toy to the 
APP as instructed above

2.Tap “ + ”
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3.Tap “Website” icon 4.Go to cam website and 
connect the toy to it by 
scanning the QR code
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