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01 TILSLUT EN GAMEPAD  
TIL DIN ANDROID-ENHED

FØR DU STARTER APPEN 
Vi understøtter Android-telefoner med 2 GB hukommelse eller mere og 
Android 5.0 (L) eller nyere. Og vi anbefaler, at man opretter forbindelse 
til et Wi-Fi-netværk på 5 GHz for at få den bedste oplevelse.

For at få den bedste spiloplevelse anbefaler vi en Bluetooth-gamepad – f.eks. 
NVIDIA SHIELD-controlleren, Glap, Razer Raiju Mobile, Razer Junglecat eller 
SteelSeries Stratus Duo – og en gamepad-clips, der kan fastgøres til telefonen. 
Besøg vores videnbase for at få en komplet liste over understøttede 
controllere. 
 

Bemærk: Hvis du ikke har tilsluttet en gamepad eller et  
trådløst tastatur/en trådløsmus, vil nogle spil ikke kunne spilles  
i Android-appen.

https://www.nvidia.com/da-dk/shield/buy/
http://glap.co.kr/en/
https://www.razer.com/gb-en/gaming-controllers/razer-raiju-ultimate
https://www.razer.com/gaming-controllers/razer-junglecat
https://steelseries.com/gaming-controllers/stratus-duo


02 KONFIGURER GEFORCE NOW  
PÅ DIN PC OG MAC

Indstil først GeForce NOW på en pc eller Mac. Dette giver dig 
mulighed for at logge ind på digitale butikker med et fysisk tastatur 
og en fysisk mus. Så når du starter et spil på Android, vil din 
NVIDIA-konto allerede være forbundet til den digital spilbutik. 

Derudover anbefaler vi, at du først spiller dine yndlingsspil på pc eller 
Mac, da disse spil vises i afsnittet Mit bibliotek, hvilket gør det lettere 
at åbne dem i Android-appen.

LOG IND

LOG IND

E-mailadresse

Adgangskode



03 FORTSÆT, HVOR DU SLAP,  
I DINE YNDLINGSSPIL

Når du er logget ind på din NVIDIA-konto på din telefon, kan du hurtigt 
starte et spil fra afsnittet Mit bibliotek eller gennemse biblioteket over 
understøttede spil.  
 
Eller bare søge efter det spil, du gerne vil spille. Når du har spillet 
spil på Android, vises de i Mit bibliotek. 

Spil 1 Spil 2 Spil 3 Spil 4

Mit bibliotek
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GeForce NOW
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04 SEND TILBAGEMELDING

Du kan sende os feedback i appen og fortælle, hvad du synes, ved 
at gå til Indstillinger og vælge Send feedback eller ved at sende en 
e-mail til GeForceNOWAndroidfeedback@nvidia.com  

Send tilbagemelding

SENDANNULLÉR

Hvordan vil du bedømme GeForce NOW?

Beskriv et problem, eller foreslå en forbedring

Hvilken type feedback er det? 

Problemer Anmodning
om funktion

Anmodning 
om spil Andet

mailto:GeForceNOWAndroidfeedback%40nvidia.com?subject=
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