


INSTALANDO O APP SENSELOVERS NO SMARTPHONE ANDROID



O primeiro passo é acessar o endereço abaixo pelo seu smartphone:

https://br.aptoide.com

Por questões de segurança e padrões do 
Andoid do seu Smartphone, a mensagem 
abaixo surgirá no processo de instalação.

Após acessar o link acima será necessário fazer a instalação do app Aptoide em seu 
smartphone. Agora é só clicar em Instale Aptoide conforme a imagem abaixo:



Selecione Configurações para poder 
permitir a instalação do App que é to-
talmente seguro. Para continuar, basta 
permitir a instalação desta fonte desli-
zando a bolinha para a direita.

Retorne para a tela anterior e continue a insta-
lação conforme a imagem abaixo selecionan-
do a opção instalar ao final da tela. 



Aguarde o processo de instalação. 

Selecione o menu em formato de 03 barras na parte superior esquerda da tela. 
Na imagem este menu está sinalizado com uma seta vermelha. 

Primeiro passo:



Vai carregar um menu com diversas
opções, selecione a opção “Definições”. 

Segundo passo:
Após a seleção do menu “Definições”, 
uma nova tela abrirá com novas opções. 
Confira:

Terceiro passo:



Agora habilite a opção “Conteúdo Adulto” conforme a imagem abaixo. Após 
este procedimento será possível realizar a busca do App “SenseLovers” que é 
o nosso objetivo.

Retorne para a tela inicial do App e agora faça a busca pelo App “SenseLovers”.
O resultado da busca apresentará o aplicativo, como consta na imagem:



Selecione o App “SenseLovers” para 
acessar a opção de instalação conforme a 
imagem abaixo. 

Agora selecione a opção “Instalar” 
e aguarde o processo de download 
do App: 

Após a conclusão do download, 
para iniciar a instalação, uma tela se 
abrirá conforme a imagem a seguir. 
Selecione a opção “Configurações”. 



Após a seleção da opção “Configurações”, uma nova tela com novas opções se 
abrirá. Para permitir a instalação desta fonte, deslize a bolinha para a direita.

Agora aguarde o processo de instalação conforme a imagem abaixo:



Aguarde o fim da instalação para acessar 
o App “SenseLovers”. No primeiro acesso, 
você deverá confirmar sua maior idade, 
sendo maior de 18 anos idade, selecione 
“Yes” para continuar. 

O próximo será um teste de performance 
realizado pelo App em seu Smartphone. 
Apenas aguarde a conclusão para prosse-
guir para a tela de login. 



Na tela de login será necessário cadas-
trar seu e-mail e criar uma senha para ter 
acesso ao App. 

Para criar um novo usuário selecione a 
opção “Sign up” para cadastrar seu e-mail 
e senha. Agora preencha seu e-mail e crie 
uma senha para poder acessar o App. 
Depois é só selecionar a opção “Sign up”, 
botão branco no fim da tela. 



Certifique-se que tenha digitado seu 
e-mail corretamente e que este e-mail 
seja válido, pois será necessário confir-
mar seu cadastro acessando seu e-mail, 
ok? A imagem abaixo confirma que seu 
registro foi criado com sucesso e que é 
necessário acessar seu e-mail e confirmar 
seu cadastro. 

Próximo passo agora é acessar seu 
e-mail e validar seu cadastro clicando em 
“Validate email”.



Logo em seguida da confirmação, você receberá uma mensagem de confirmação va-
lidada com sucesso. 

É necessário realizar o download dos vídeos que possuem resolução HD. Portanto, 
o recomendado é utilizar uma rede WiFi. 

Temos 02 opções de download de vídeo pelo App. A primeira opção é o download de 
vídeo com interação, ou seja, possibilita o uso do Masturbador com vibrador SenseMax 
Tube, da Pulseira Interativa SenseMax e do óculos para realidade virtual (3D).
Segunda opção é o download do vídeo sem interação que poderá ser assistido a 
qualquer momento em seu Smartphone. 

DICA IMPORTANTE: 



Para realizar o download do vídeo 
para interação, basta que selecione 
na tela principal do aplicativo a opção 
“Interactive” que está localizado na 
parte superior esquerda indicado por 
uma seta vermelha na imagem abaixo.

Ao selecionar o vídeo desejado para 
download, basta clicar em “Download” 
para baixar o vídeo.



Enquanto o download é realizado, o status fica como “Downloading”, que confirma 
que seu download já iniciou e agora é só aguardar. 

Para saber como anda o processo de download do seu vídeo basta selecionar a 
opção “Downloads” que está localizada na parte inferior da tela do seu App. 



Próximo passo é selecionar a opção “Interactive” que está localizado na parte superior 
esquerda e em seguida selecionar a opção “To Download”, para ver o andamento do 
seu download.



Após o fim do download, o status passar a ser “Downloaded”, que confirma que seu 
download foi concluído com sucesso. 



Caso tenha feito o download de diversos vídeos e deseja acessar a biblioteca de vídeos 
já baixados, é muito simples. 
Para ver a biblioteca de vídeos com interação selecione a opção “Interactive” do lado 
esquerdo e para ver os vídeos sem interação selecione a opção “Vídeo”, do lado direito. 
Logo em seguida selecione a opção “Downloaded” para ver todos seus vídeos.



No exemplo abaixo temos 01 vídeo na biblioteca de vídeo com interação. 

Já neste outro exemplo, temos 01 vídeo na biblioteca de vídeo sem interação. 



A utilização do App com interação é mui-
to simples. Escolha o vídeo que deseja 
realizar a interação e selecione o ícone 
de play “  “ que está localizada à direita 
do vídeo. 

Em seguida selecione qual a forma de 
interação que deseja, assistir em HD ou 
como óculos de realidade virtual. 
Na imagem abaixo a primeira opção é a 
HD e a segunda opção é com os óculos 
de realidade virtual.



Certifique-se que antes você tenha próximo o Masturbador com vibrador SenseMax Tube 
ou a Pulseira Interativa SenseMax e o Bluetooth ativo em seu Smartphone. 
Caso você tenha esquecido de ativar o Bluetooth do seu Smartphone fique tranquilo, ao 
clicar em play o App solicitará a ativação do Bluetooth e você precisa apenas selecionar 
“OK “para a ativação. Veja o exemplo da mensagem na imagem abaixo:



Agora aguarde o App localizar seu acessório para interação e liberação do vídeo.
No exemplo abaixo foi selecionado  assistir em HD com a Pulseira Interativa SenseMax. 



Aguarde a conexão do seu Smartphone com o acessório de interação para que o vídeo 
inicie. Veja no exemplo abaixo como fica a tela inicial quando ocorre a conexão com seu 
acessório de interação:

Para mudar as cenas utilizando o Masturbador com vibrador SenseMax Tube ou 
a Pulseira Interativa basta pressionar o botão “MAX” e aproveitar ao máximo o 
momento de prazer intenso. 



ENTREGUE-SE AO PRAZER.


