
CUM ITI CONECTEZI 
JUCĂRIA INTERACTIVA PE 

WEBSITE-UL FAVORIT



CUM SA TE CONECTEZI LA:

1.

5.

9.

14.

18.

23.



3. După ce ați deschis aplicația dvs. F4F Performer, selectați "start chat"
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1. Acceseaza https://www.flirt4free.com/
2. Conecteaza-te cu numele de utilizator și parola.

4. După ce ați configurat camera web / microfon și ați început chat-ul, accesați 
butonul "interactive" și selectați să solicitați un nou cod QR.



4. Acceseza aplicația FeelConnect pe telefonul tau (dacă nu ai făcut acest lucru, o 
poti descărca prin intermediul magazinului App Store sau al magazinului Google 

Play). Selecteaza "Conecteaza un dispozitiv". Notă: asigura-te că Bluetooth-ul este 
activat și că dispozitivul este în modul Bluetooth.

5. Se va afișa un cod QR



7. Selecteaza dispozitivul pe care doresti
să îl utilizezi. Așteapta ca marcajul din
partea dreaptă să devină verde. După

ce a apărut verificarea verde, selecteaza
“adauga dispozitivele selectate”.

8. După ce ai selectat “adăuga dispozi-
tivele selectate”, aplicația va redirecționa 
către această pagină indicând faptul că 
dispozitivul dvs. este conectat la apli-

cație.

9. Acum, pentru a conecta dispozitivul
la Flirt4Free, selectați “Adăugați un site

web”.

10.Când faceți clic pe “Adăugați un site
web”, va apărea un scanner QR.
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11. Du-te înapoi la aplicația Flirt4Free și scaneaza codul QR.

12. După ce ați scanat codul QR, vă va arăta că v-ati conectat pe Flirt4Free pe aplicația
FeelConnect.
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13. On the left side of the Flirt4Free Performer app, it will indicate which device you are
currently connected to, and the status of it!

Sunteți gata și toate donatiile vor fi gestionate automat de aplicația FeelConnect și 
vor face dispozitivul dvs. interactiv sa vibreze!
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3. Apasa “difuzare” in bara de meniuri

4. Când se deschide fereastra de difuzare Cam4 , apăsați “permite” din caseta de
setări Adobe Flash Player.

1. Accesati https://www.cam4.com/
2. Conecteaza-te cu numele de utilizator și parola.
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5. Completați informațiile necesare în partea dreaptă a ecranului.

6. Faceți clic pe “Porneste difuzarea”.
7. Odată ce difuzați, în partea de jos a casetei de text, apăsați “LIVE TOUCH” în partea

dreaptă jos.
8. Va aparea o fereastră pop-up care afișează “Activează Live Touch pentru a vă

conecta jucăria la Cam4”. Selectați “conectați acum” sau “Descărcați FeelConnect”
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9. Acceseza aplicația FeelConnect pe telefonul tau (dacă nu ai făcut acest lucru, o poti
descărca prin intermediul magazinului App Store sau al magazinului Google Play).

Selecteaza “Conecteaza un dispozitiv”. Notă: asigura-te că Bluetooth-ul este activat și 
că dispozitivul este în modul Bluetooth.

10. Selecteaza dispozitivul pe care dor-
esti să îl utilizezi. Așteapta ca marcajul

din partea dreaptă să devină verde. După 
ce a apărut verificarea verde, selecteaza 

“adauga dispozitivele selectate”.

11. După ce ai selectat “adăuga dispozi-
tivele selectate”, aplicația va redirecționa
către această pagină indicând faptul că
dispozitivul dvs. este conectat la apli-

cație.
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12. Acum, pentru a conecta dispozitivul
la Cam4, selectați “Adăugați un site

web”.

13. Când faceți clic pe “Adăugați un site
web”, va apărea un scanner QR.

14. Du-te înapoi la aplicația Cam4 și scaneaza codul QR.15.
15. După ce ați scanat codul QR, vă va arăta că v-ati conectat pe Cam4 pe aplicația

FeelConnect.
Sunteți gata și toate donatiile vor fi gestionate automat de aplicația FeelConnect și 

vor face dispozitivul dvs. interactiv sa vibreze!
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3. După ce v-ați conectat la ImLive ca Performer, selectați “Power Guide”

1. Acceseaza https://www.I’mlive.com/
2. Conecteaza-te cu numele de utilizator și parola.

4. Selectați vibratoare în categoria “ghid interior”
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5. Selectați “Configurați vibratorul” și faceți clic pe link-ul din “Faceți clic aici pentru un
ghid pas cu pas”

6. Selectați “Suport tehnic”
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7. Va apărea un cod QR.

8. Acceseza aplicația FeelConnect pe telefonul tau (dacă nu ai făcut acest lucru, o poti
descărca prin intermediul magazinului App Store sau al magazinului Google Play).

Selecteaza “Conecteaza un dispozitiv”. Notă: asigura-te că Bluetooth-ul este activat și 
că dispozitivul este în modul Bluetooth.
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9. Selecteaza dispozitivul pe care doresti
să îl utilizezi. Așteapta ca marcajul din
partea dreaptă să devină verde. După

ce a apărut verificarea verde, selecteaza
“adauga dispozitivele selectate”.

10. După ce ai selectat “adăuga dispozi-
tivele selectate”, aplicația va redirecționa
către această pagină indicând faptul că
dispozitivul dvs. este conectat la apli-

cație.

11. Acum, pentru a conecta dispozitivul
la ImLive, selectați “Adăugați un site

web”.

12. Când faceți clic pe “Adăugați un 
site web”, va apărea un scanner QR.



Sunteți gata și toate donatiile vor fi gestionate automat de aplicația FeelConnect și 
vor face dispozitivul dvs. interactiv sa vibreze!
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3. După ce ați ajuns la tabloul de bord din bara laterală din stânga faceți clic pe
“setări”.

4. Setările vor lăsa un nou meniu în jos, faceți clic pe “Profilul public”.
5. În partea de jos a meniului Profil Public faceți clic pe “dispozitive interactive”.

6. În extrema dreaptă există un buton verde “Adauga Serviciu”, faceți clic pe el.

1. Accesati https://www.skyprivate.com/
2. Conecteaza-te cu numele de utilizator și parola.
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7. Selectați FeelConnect ca serviciu.

8. Acceseza aplicația FeelConnect pe telefonul tau (dacă nu ai făcut acest lucru, o poti
descărca prin intermediul magazinului App Store sau al magazinului Google Play).

Selecteaza “Conecteaza un dispozitiv”. Notă: asigura-te că Bluetooth-ul este activat și 
că dispozitivul este în modul Bluetooth.
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9. Selecteaza dispozitivul pe care doresti
să îl utilizezi. Așteapta ca marcajul din
partea dreaptă să devină verde. După

ce a apărut verificarea verde, selecteaza
“adauga dispozitivele selectate”.

10. După ce ai selectat “adăuga dispozi-
tivele selectate”, aplicația va redirecționa
către această pagină indicând faptul că
dispozitivul dvs. este conectat la apli-

cație.

11. Acum, pentru a conecta dispozitivul
la Skyprivate, selectați “Adăugați un site

web”.

12. După ce ai selectat “adăuga dispozi-
tivele selectate”, aplicația va redirecționa
către această pagină indicând faptul că
dispozitivul dvs. este conectat la apli-

cație.
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13. Scanați codul QR
14. Faceți clic pe “OK” și sunteți conectat!

Sunteți gata și toate donatiile vor fi gestionate automat de aplicația FeelConnect și 
vor face dispozitivul dvs. interactiv sa vibreze!
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3. Apăsați “Profilul meu” din bara de meniu

4. Selectați “Jucării” din bara roz.

1. Acceseaza https://www.xmodels.ch
2. Conecteaza-te cu numele de utilizator și parola.
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5. Acceseza aplicația FeelConnect pe telefonul tau (dacă nu ai făcut acest lucru, o poti
descărca prin intermediul magazinului App Store sau al magazinului Google Play).

Selecteaza “Conecteaza un dispozitiv”. Notă: asigura-te că Bluetooth-ul este activat și 
că dispozitivul este în modul Bluetooth.

6. Selecteaza dispozitivul pe care doresti
să îl utilizezi. Așteapta ca marcajul din
partea dreaptă să devină verde. După

ce a apărut verificarea verde, selecteaza
“adauga dispozitivele selectate”.

7. După ce ai selectat “adăuga dispozi-
tivele selectate”, aplicația va redirecționa 
către această pagină indicând faptul că 
dispozitivul dvs. este conectat la apli-

cație.
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8. Acum, pentru a conecta dispozitivul la
XCams, selectați “Adăugați un site web”.

9.Când faceți clic pe “Adăugați un site
web”, va apărea un scanner QR.

10. După conectarea la Xcam, actualizați pagina și Xcams știe ce dispozitiv este
conectat.
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11. Faceți clic pe “Testeaza dispozitiv” pentru a testa dispozitivul conectat.
12. Faceți clic pe “START!” În colțul din dreapta sus.

13. Faceți clic pe “Permite” când apare fereastra de setări Adobe Flash player. (Dacă
nu aveți Adobe Flash Player, sistemul vă va solicita să îl instalați.)
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14. Alegeți din meniu camera, microfonul și calitatea streamului. Apoi postați un
mesaj pe perete: exemplu: “Hei sunt Kiiroo și voi câștiga atâția bani cu dispozitivele 

interactive!”

15. Sistemul trebuie să confirme că sunteti dvs. Faceti click pe “permiteți” și să per-
miteti sistemului să faca o fotografie cu dvs.

Sunteți gata și toate donatiile vor fi gestionate automat de aplicația FeelConnect și 
vor face dispozitivul dvs. interactiv sa vibreze!
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1. Acceseaza https://www.streamatemodels.com/

2. Conecteaza-te cu numele de utilizator și parola.

3. Când ați ajuns meniu, faceți clic pe "Preferințe cont" de pe bara din stânga.

https://www.streamatemodels.com/


4. Faceți clic pe "Da" în secțiunea "Aprobare pentru a testa noi funcții".

5. Întoarceți-vă la meniu și faceți clic pe "Încercați o nouă modalitate
de streaming!"



6. Actceptati termenii si conditiile



7. În secțiunea dreaptă a ecranului veți vedea "Instalare jucărie"



8.Vă rugăm să accesați aplicația FeelConnect de pe telefon (dacă nu ați făcut-o, vă
rugăm să o descărcați prin magazinul iOS App Store sau Google Play Store). Selectați
"Conectați un dispozitiv".
Nota: Asigurați-vă că Bluetooth este pornit și că dispozitivul este în modul Bluetooth.



9. Selectați dispozitivul pe care doriți să îl utilizați. Așteptați ca marcajul din partea
dreaptă să devină verde. După ce a apărut verificarea verde, selectați "adăugați
dispozitivele selectate".

10. După ce ați selectat "adăugați dispozitivele selectate", aplicația vă va
redirecționa către această pagină indicând faptul că dispozitivul dvs. este conectat
la aplicație. "Glisați cursorul spre dreapta și faceți clic pe" test "pentru a verifica
dacă dispozitivul funcționează.



11. Acum, pentru a conecta dispozitivul la Streamate, selectați "Adăugați un site
web" în aplicația FeelConnect.
12. După ce faceți clic pe "Adăugați un site web", va apărea un scanner de cod QR.

13. Întoarceți-vă la Streamate și scanați codul QR.

14. Faceți clic pe "OK" și sunteți conectat!

Sunteți gata și toate donatiile vor fi gestionate automat de 
aplicația FeelConnect și vor face dispozitivul dvs. interactiv sa 

vibreze!
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