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01 PODŁĄCZ KONTROLER DO GIER  
DO SWOJEGO URZĄDZENIA  
Z SYSTEMEM ANDROID

ZANIM URUCHOMISZ APLIKACJĘ 
Zapewniamy wsparcie dla telefonów wyposażonych w minimum 2 GB 
pamięci oraz system Android w wersji 5.0 (L) lub nowszej. Aby uzyskać 
najwyższą jakość, zalecamy korzystanie z sieci WiFi 5 GHz.

Pod kątem najlepszych wrażeń w grach, zalecamy korzystanie z padów do 
gier Bluetooth, takich jak kontroler NVIDIA SHIELD, Glap, Razer Raiju Mobile, 
Razer Junglecat lub SteelSeries Stratus Duo, a także adaptera umożliwiającego 
podłączenie kontrolera do telefonu. Aby zapoznać się z pełną listą 
obsługiwanych padów do gier, odwiedź naszą bazę wiedzy: 
 

Uwaga: jeśli nie podłączono pada do gier lub bezprzewodowej 
klawiatury/myszy, niektórych gier nie będzie można uruchomić za 
pośrednictwem aplikacji dla systemu Android.

https://www.nvidia.com/pl-pl/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 KONFIGURUJ USŁUGĘ 
GEFORCE NOW NA SWOIM 
KOMPUTERZE PC LUB MAC

Najpierw skonfiguruj usługę GeForce NOW na komputerze PC lub Mac. 
Umożliwi to logowanie się do sklepów cyfrowych za pomocą fizycznej 
klawiatury i myszy. Następnie, gdy uruchomisz grę na systemie Android, 
Twoje konto NVIDIA będzie już połączone z cyfrowym sklepem z grami. 

Zalecamy również, aby w pierwszej kolejności uruchomić swoje gry na 
komputerze PC lub Mac, ponieważ pojawią się one wtedy w zakładce Moja 
Biblioteka, dzięki czemu dostęp do nich w aplikacji dla systemu Android 
będzie łatwiejszy.
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03 KONTYNUUJ SWOJĄ 
ROZGRYWKĘ OD MIEJSCA, 
W KTÓRYM JĄ WSTRZYMAŁEŚ

Po zalogowaniu się na konto NVIDIA w telefonie szybko uruchom ulubioną 
grę z sekcji Moja Biblioteka lub przejrzyj kolekcję obsługiwanych gier.  
 
Możesz również po prostu wyszukać tytuł, w który chciałbyś zagrać. 
Po tym, jak uruchomisz grę na systemie Android, będzie ona widoczna 
w zakładce Moja biblioteka. 
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04 WYŚLIJ OPINIĘ

Daj nam znać, co myślisz o aplikacji, wysyłając nam swoją opinię 
z poziomu aplikacji. Możesz to zrobić przechodząc do zakładki Ustawienia 
i wybierając opcję Wyślij opinię lub wysyłając wiadomość e-mail na adres 
GeForceNOWAndroidfeedback@nvidia.com 

Wyślij opinię

WYŚLIJANULUJ

Jak oceniasz usługę GeForce NOW?

Opisz problem lub zaproponuj ulepszenie

Jaki to rodzaj informacji zwrotnej? 

Zgłoszenie problemu

Sugestia dotycząca wprowadzenia nowej funkcji

Prośba o dodanie obsługi nowej gry Inna

mailto:GeForceNOWAndroidfeedback%40nvidia.com?subject=


www.nvidia.com 
© 2020 NVIDIA Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.


