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SLUIT EEN GAMEPAD AAN
OP JE ANDROID-APPARAAT
VOOR JE DE APP START
We ondersteunen Android-telefoons met 2 GB of meer geheugen en
Android 5.0 (L) of hoger. We raden je aan verbinding te maken met een
5 GHz WiFi-netwerk voor de beste ervaring.
Voor de beste gamingervaring raden we een Bluetooth gamepad aan, zoals
de NVIDIA SHIELD-controller, Glap, Razer Raiju Mobile, Razer Junglecat
of SteelSeries Stratus Duo en een gamepadhouder om aan je telefoon te
bevestigen. Bezoek onze Knowledge Base voor een volledige lijst van
ondersteunde controllers.
Opmerking: Als je geen gamepad, draadloos toetsenbord of een
draadlozemuis hebt aangesloten, kun je sommige games niet
spelen via de Android-app.
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CONFIGUREER GEFORCE NOW
OP JE PC EN MAC
Installeer GeForce NOW eerst op een pc of Mac. Hiermee kun je inloggen
bij digitale winkels met een fysiek toetsenbord en een fysieke muis. Je
NVIDIA-account is dan al verbonden met de digitale gamewinkel als je
een game start via Android.
Daarnaast raden we je aan om je favoriete games eerst op pc of Mac
te spelen, omdat deze games worden weergegeven in de sectie Mijn
bibliotheek en het daardoor makkelijker is om verder te spelen via de
Android-app.
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SPEEL NAADLOOS VERDER
MET JE FAVORIETE GAME
Zodra je je hebt aangemeld bij je NVIDIA-account op je telefoon, kun
je meteen een van je favoriete games spelen vanuit de sectie Mijn
bibliotheek of door de bibliotheek met ondersteunde games bladeren.
Je kunt ook gewoon de game opzoeken die je wilt spelen. Nadat je games
op Android hebt gespeeld, verschijnen ze bij Mijn bibliotheek.

2:00

80%

GeForce NOW

Mijn bibliotheek

Mijn games

Uitgelicht

Game 1

Game 2

Actie en avontuur

Game 3

Game 4

04

FEEDBACK VERZENDEN
Laat ons weten wat je van de app vindt door ons in-app feedback te sturen
door naar Instellingen te gaan en Feedback verzenden te selecteren, of
stuur een e-mail naar GeForceNOWAndroidfeedback@nvidia.com

Feedback verzenden
Hoe zou je GeForce NOW beoordelen?

Een probleem beschrijven of een verbetering
voorstellen

Wat voor soort feedback is dit?
Problemen Functieverzoek Gameverzoek
Anders

ANNULEREN VERZENDEN
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