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PŘIPOJ GAMEPAD KE SVÉMU
ZAŘÍZENÍ SE SYSTÉMEM ANDROID
PŘED ZAPNUTÍM APLIKACE
Podporujeme telefony se systémem Android, 2 GB a více paměti
a verzí systému Android 5.0 (L) či pozdější. A pro ten nejlepší zážitek
doporučujeme se připojit k síti Wi-Fi s frekvencí 5 GHz.
Pro ten nejlepší herní zážitek doporučujeme gamepad s připojením
Bluetooth – například herní ovladač NVIDIA SHIELD, Glap, Razer
Raiju Mobile, Razer Junglecat nebo SteelSeries Stratus Duo – a také
doporučujeme použít klip na gamepad, který slouží k připnutí k telefonu.
Celý seznam podporovaných ovladačů nalezneš v naší znalostní bázi.
Poznámka: bez připojeného gamepadu nebo bezdrátové klávesnice/
myši budou některé hry v aplikaci pro systém Android nehratelné.
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NASTAV GEFORE NOW
NA TVÉM PC ČI POČÍTAČI MAC
Nejprve svůj GeForce NOW nastav na PC nebo počítači Mac. To ti
umožní se do e-shopů přihlašovat pomocí fyzické klávesnice a myši.
Když následně spustíš hru v systému Android, tvůj účet NVIDIA bude
již připojen k e-shopu s hrami.
Také doporučujeme, abys své oblíbené hry spustil(a) nejprve na PC
či počítači Mac – objeví se tak následně v části Moje knihovna a bude
snadné je v aplikaci pro systém Android spustit.
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POKRAČUJ V HRANÍ SVÝCH
OBLÍBENÝCH HER TAM, KDE
JSI SKONČIL(A)
Jakmile se přihlásíš do svého účtu NVIDIA na svém telefonu, budeš
moci rychle spustit svoji oblíbenou hru z části Moje knihovna nebo
procházet svoji knihovnu podporovaných her.
Případně jednoduše vyhledej hru, kterou chceš hrát. Poté, co hry
spustíš v systému Android, objeví se v části Moje knihovna.
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POSLAT PŘIPOMÍNKU
Chceš-li nám dát vědět, jaký je tvůj názor na naši aplikaci, můžeš
nám odeslat zpětnou vazbu pomocí nástroje Odeslat zpětnou vazbu
v části Nastavení nebo ji také můžeš odeslat e-mailem na adresu
GeForceNOWAndroidfeedback@nvidia.com

Poslat připomínku
Jak hodnotíš GeForce NOW?

Popiš problém nebo navrhni vylepšení

Jaký typ zpětné vazby zasíláš?
Problém Přidání funkce Přidání hry

Jiné
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